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σελ. 6

Αλόη: Φάρμακο 
για υγεία και τσέπη 
Η πορεία του κ. Ηλία Χρονάκη, που
διατηρεί την πρώτη οργανωμένη φυ-
τεία αλόης στην Ελλάδα, αποτελεί
οδηγό για την καλλιέργεια του «πο-
λυδιάστατου» φυτού.

σελ. 4

σελ. 18

σελ.  20, 37

Στην εξαίρεση των αγροτεμαχίων των 300.000 κατά
κύριο επάγγελμα αγροτών από την πληρωμή του νέου
Ενιαίου Φόρου Ακινήτων καταλήγει, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Παραγωγής», η τρικομματική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις σκέψεις του
οικονομικού επιτελείου είναι να εξαιρεθούν πλήρως
μόνο τα καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια των κατά κύριο

επάγγελμα αγροτών και όχι τα χέρσα. Στόχος της συγ-
κεκριμένης κίνησης είναι να δημιουργηθούν κίνητρα
για να μη μένουν χέρσα τα χωράφια, αλλά να καταλήγουν
σε πραγματικούς, ενεργούς αγρότες, για να τα εκμε-
ταλλεύονται με χαμηλό κόστος και να αυξάνεται η πα-
ραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Βήμα-βήμα η ενιαία
ενίσχυση on-line
Ηλεκτρονικά από το σπίτι ή παρα-
δοσιακά, δηλαδή μέσω των Ενώσεων,
ξεκινάει και φέτος η διαδικασία ενερ-
γοποίησης των δικαιωμάτων της
ενιαίας ενίσχυσης.

σελ. 12

Επενδύσεις στα 
κτηνοτροφικά πάρκα 
«Μαγιά» για την προσέλκυση σημαν-
τικών επενδύσεων στην ελληνική
κτηνοτροφία προσφέρει το φιλόδοξο
σχέδιο για τη δημιουργία επιπλέον
500 κτηνοτροφικών μονάδων σε όλη
τη χώρα στα νέα κτηνοτροφικά πάρκα
που θα χωροθετηθούν.

σελ. 3

Πόλεμος μέχρις εσχάτων με φόντο τη διανομή... σάπιων φρούτων
σελ. 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Πάνω από 700 εκατ.

για τον ΟΠΑΠ!

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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ΣΥΡΙΖΑ: ΜΠΛΕΞΑΝΕ
ΟΙ… ΓΡΑΜΜΕΣ
Στη δίνη των Μνηµονίωνη συνοχή του κόµµατοςτης αξιωµατικής
αντιπολίτευσης >�

>�

>�

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΕΚΑΤ. 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ!
Οι εκπλήξεις και οι συµπράξειςτου διαγωνισµού 
Πληροφορίες για προσφορέςπου προσεγγίζουν τα 900 εκατ. µε 1 δισ. ευρώ!
Μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι οι Αµερικανοί

>�

> ��

ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΟ ΚΚΕ
Το στοίχηµα για το νέο
γενικό γραµµατέα του
κόµµατος ∆ηµήτρη
Κουτσούµπα

ΜΑ∆ΑΝΕ ΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
«Βλέπουν» Ιούνιο ώστενα µην επαναληφθεί 
το «θρίλερ» 
των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα

�����
���	�������
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣΚΑΙ… ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ 
Τα µυστικά για τα «κόκκινα»ενυπόθηκα δάνεια και τι πρέπει να προσέξετε

�Tσουχτερό το νέο επιτόκιο για την εξόφληση της οφειλής, στο 8,75% �Η παγίδα στο νέο χαράτσι για τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα �Πώς θα σώσετε το αυθαίρετό σας µε 500 ευρώ!

ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

>���

ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

10 «ΚΛΕΙ∆ΙΑ» ΓΙΑ DEALΜΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

10 «ΚΛΕΙ∆ΙΑ» ΓΙΑ DEAL

μετρο�ανακουφισησ�η�εξαιρεση�απο�τον�ενιαιο�φορο�ακινητων

Γλιτώνουν το χαράτσι
300.000 αγρότες

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες 
στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

100Ψεκαστήρες
πλάτης�16�lt

Κρητικό πρωινό… 
5 αστέρων!
Το δρόμο προς τους μπουφέδες των
μεγάλων ξενοδοχείων της Κρήτης
βρίσκουν επιτέλους τα τοπικά παρα-
δοσιακά προϊόντα μέσω της καθιέ-
ρωσης του «Κρητικού Πρωινού».

Το ξανασκέφτονται
για το βαμβάκι
Τα νέα δεδομένα για τις τιμές και
την παγκόσμια παραγωγή οδηγούν
τους καλλιεργητές σε στροφή προς
το «λευκό χρυσό».

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 20 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 20.4.2013
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Δεν μπορούν 
να πληρώσουν

Α
πίστευτο κι όμως αληθινό! Σύμ-

φωνα με έγκυρες πληροφορίες
της «Παραγωγής», το 50% των
αγροτών δεν καταβάλλει τις

ασφαλιστικές εισφορές του στον ΟΓΑ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες,
στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες δεν καταβάλλουν
τις εισφορές τους το τελευταίο διάστημα
όχι γιατί δεν θέλουν να είναι εντάξει στις
υποχρεώσεις τους, αλλά γιατί δεν έχουν
να πληρώσουν. Όπως όλα δείχνουν, τα
όσα βγάζουν τους φτάνουν ίσα-ίσα για
να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ακόμα
πιο δυσοίωνες για το άμεσο μέλλον. Οι
εκτιμήσεις αυτές λένε ότι θα μεγαλώσει
κατά πολύ, αν δεν αλλάξει το κλίμα, ο
αριθμός των αγροτών που δεν θα είναι
σε θέση πλέον να ανταποκρίνονται στις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, αλλά
και να μπορούν να καλύψουν πολλές από
τις υπόλοιπες ανάγκες τους. Το στοιχείο
αυτό από μόνο του διαψεύδει πολλούς
από τους μύθους που έχουν καλλιεργηθεί
εδώ και καιρό για την οικονομική κατά-
σταση των ανθρώπων της υπαίθρου. Κα-
ταρρίπτει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο
τους ανόητους ισχυρισμούς όσων κάθονται
στον αναπαυτικό καναπέ τους και λένε
ότι οι παραγωγοί στην περιφέρεια συνε-
χίζουν, ακόμα και αυτή τη δύσκολη περίοδο
που περνά η χώρα, να τρώνε με «χρυσά
κουτάλια». Παράλληλα, η αδυναμία της
πλειονότητας των αγροτών να καλύψουν
τις υποχρεώσεις τους στον ασφαλιστικό
τους φορέα και στις τράπεζες, όπως και
αυτές που προκύπτουν από την καθημε-
ρινή τους δράση, δίνει και ένα ξεκάθαρο
μήνυμα σε όσους πιστεύουν ότι η επι-
στροφή από την πόλη στο χωράφι είναι
ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα.
Με αγκάθια είναι στρωμένος αυτός ο δρό-
μος, και αυτό το γνωρίζουν καλά οι αγρότες
που τον βαδίζουν κάθε μέρα.

Γιάννης Τασσιόπουλος

τητοι επαγγελματίες, στο πλαί-
σιο των σημαντικών μετασχη-
ματισμών που έφερε ο παρα-
γωγικός εκσυγχρονισμός και η
κοινωνική ανασύνθεση του
αγροτικού τομέα των χωρών
της Ευρώπης.

σελ. 38

Φοβούνται τα «κόκκινα»
δάνεια Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία και εζα 

Σαν βόμβα έσκασε στην εγχώ-
ρια αγορά ζύθου το λουκέτο
που βάζει η εταιρεία Craft στο
εργοστάσιό της στην Παιανία
Αττικής, ύστερα από δέκα χρό-
νια ανοδικής πορείας.

σελ. 42

ϊόντα μελετά η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, με στόχο την ενίσχυση
του δυναμικά αναπτυσσόμενου
κλάδου. 

σελ. 13

Εντείνεται ο ανταγωνισμός
στον κλάδο των τροφίμων

Πολύ σκληρός εξελίσσεται ο αν-
ταγωνισμός στον κλάδο των
τροφίμων μεταξύ επώνυμων
προϊόντων και αντίστοιχων ιδιω-
τικής ετικέτας, καθώς οι Έλληνες
καταναλωτές αγοράζουν προ-
ϊόντα με αποκλειστικό κριτήριο
πλέον την τιμή τους, χωρίς να
ενδιαφέρονται πραγματικά για
την ποιότητά τους.

σελ. 14

Ξηροί καρποί με... 
ανθηρή προοπτική

Φιστίκια, αμύγδαλα, καρύδια,
φουντούκια και τόσα άλλα. Η
Ελλάδα είναι μία από τις μεγα-
λύτερες καταναλώτριες χώρες
ξηρών καρπών στον κόσμο. Θα
μπορούσε να συγκαταλέγεται
και στους μεγαλύτερους παρα-
γωγούς παγκοσμίως, αν ο κλάδος
αυτός δεν είχε περιφρονηθεί
εγκληματικά στη χώρα μας…

σελ. 16-17

Ελληνίδα αγρότισσα 
και αγροτική ανάπτυξη

Οι γυναίκες αντιμετωπίζονται
πλέον ως ισότιμοι και ανεξάρ-

Στον αέρα 
η αγορά αμνοεριφίων 

Σε αδιέξοδο βρίσκονται εκα-
τοντάδες κτηνοτρόφοι σε Σάμο
και Κρήτη, μετά το ναυάγιο των
διαπραγματεύσεων με τους εμ-
πόρους για τη διάθεση και την
τιμή πώλησης των αμνοεριφίων
ενόψει του Πάσχα. Την ίδια ώρα,
οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν
συμφέροντα πίσω από τις ελ-
ληνοποιήσεις αμνοεριφίων και
ζητούν θωράκιση της αγοράς.

σελ. 11

Αλλαγή νομικού πλαισίου
για τα βιολογικά

Την αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου για τα βιολογικά προ-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι

αστικοί λαχανόκηποι απ’ άκρη

σε άκρη της χώρας! O Δήμος

Τρίπολης, μετά την επιτυχημένη

λειτουργία του δημοτικού λα-

χανόκηπου πέρσι, αποφάσισε

να επαναλάβει και φέτος τη

συγκεκριμένη δράση στην περιοχή

Αρσενέικα. Στο δημοτικό λαχα-

νόκηπο η καλλιέργεια γίνεται

μόνο με βιολογικές μεθόδους

και υποχρέωση των καλλιεργητών

είναι να παραδίδουν το 10% της

παραγωγής τους στο κοινωνικό

παντοπωλείο του δήμου. Εξαιρετική

πρωτοβουλία, και δεν είναι η

μόνη. Τελικά μπορούμε να γίνουμε

πιο… πράσινοι!



Σ
ύμφωνα με τις ίδιες πληρο-

φορίες, στις σκέψεις του οι-
κονομικού επιτελείου είναι
να εξαιρεθούν πλήρως μόνο

τα καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια των
κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και
όχι τα χέρσα. Παράλληλα, θα εξαι-
ρούνται οι εκτάσεις που αποδεδειγμένα
νοικιάζονται σε αγρότες ή κτηνοτρό-
φους για καλλιέργεια ή βοσκή ζώων.
Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης
είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για
να μη μένουν χέρσα τα χωράφια, αλλά
να καταλήγουν σε πραγματικούς, ενερ-
γούς αγρότες, για να τα εκμεταλλεύον-
ται με χαμηλό κόστος και να αυξάνει
η παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Επίσης, μελετάται η σκέψη να μπει
πλαφόν στα καλλιεργήσιμα στρέμματα,
ώστε να πληρώνουν οι κάτοχοι με-

γάλων αγροτικών εκτάσεων, ακόμα
και εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες. 
Σημειώνεται ότι από το φόρο δεν θα
εξαιρεθούν ούτε το σύνολο των
1.200.000 Ελλήνων οι οποίοι δηλώνουν
αγροτικά εισοδήματα, ούτε καν το
σύνολο των περίπου 850.000 αγροτών
που λαμβάνουν επιδοτήσεις από την
Κοινή Αγροτική Πολιτική, παρά μόνο
οι κατά κύριο επάγγελμα 300.000
αγρότες που έχουν εισόδημα πάνω
από 50% από την αγροτική ενασχό-
ληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι 560.000
μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
διαθέτουν 3,4 εκατ. αγροτεμάχια, συ-
νολικής έκτασης 21 εκατ. στρεμμάτων,
και 300.000 κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες διαθέτουν 2,7 εκατ. αγροτε-
μάχια, συνολικής έκτασης 35 εκατ.

στρεμμάτων. Ερωτηματικό, εξάλλου,
παραμένει εάν ο νέος φόρος στα αγρο-
τεμάχια θα ισχύσει από φέτος ή θα
υπαχθεί στη συνολική επίλυση του
θέματος το 2014. Συνολικά, μόνο από
τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων,
η κυβέρνηση σχεδιάζει να εισπράτει
ετησίως περί τα 500-600 εκατ. ευρώ.
Επίσης, αναπάντητο παραμένει το τι
ακριβώς θα ισχύσει για τις εκτάσεις
με φωτοβολταϊκά πάρκα, με τις προ-
τεινόμενες αλλαγές να κάνουν λόγο
για φόρο και σε αυτή την περίπτωση,
τουλάχιστον, αρχικά, στους ετεροε-
παγγελματίες αγρότες.

Πρόταση
Σε πρότασή του ο Ενιαίος Σύλλογος
Παραγωγών Εκτός Εποχής Κηπευτικών
από το Ν. Λασιθίου της Κρήτης προτείνει

να χωριστούν τα αγροτεμάχια σε 4
κατηγορίες:

Καλλιεργήσιμα, που ο ιδιοκτήτης
είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρό-

της, για τα οποία προτείνεται να μην
υπάρχει καμία φορολογική επιβάρυν-
ση, καθώς αποτελεί η γη «εργαλείο»
δουλειάς.

Χέρσα, που ο ιδιοκτήτης είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

για τα οποία προτείνεται να φορολο-
γούνται κανονικά, καθώς δε νοείται
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης να
έχει στα χέρια του χέρσα γη.

Καλλιεργήσιμα, που ο ιδιοκτήτης
δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα

αγρότης, για τα οποία προτείνεται να
ενταχθούν σε καθεστώς κανονικής
φορολόγησης.

Χέρσα , που ο ιδιοκτήτης δεν είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

για τα οποία προτείνεται να υπάρξει
ένας ξεχωριστός συντελεστής φορο-
λόγησης, ο οποίος θα προκύπτει με
βάση τις φορολογικές εισροές που
αποδίδονται από όμορες γειτονικές
καλλιέργειες και θα υπολογίζεται η
ανώτερη τιμή. Σκοπός της διαφορο-
ποίησης του συντελεστή είναι να κα-
ταστεί ασύμφορη η κατοχή χέρσας
γης για τους μη κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, αφού από τη στιγμή που δεν
θα καλλιεργείται το συγκεκριμένο
αγροτεμάχιο δεν θα έχει έσοδα, ενώ
θα έχει υψηλό συντελεστή φορολό-
γησης, εξέλιξη που αναμένεται να οδη-
γήσει τη γη σε αγροτικά χέρια, καθώς
θα είναι ασύμφορη η κατοχή της. 
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Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «100
ψεκαστήρες πλάτης 16 lt» από την εβδομαδιαία εφη-
μερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφη-
μερίδα 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 20 Απριλίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 100 ψεκαστήρες πλάτης
16 lt, τους οποίους θα κερδίσουν 100 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε εκατό (100) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα
κυκλοφορήσει το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, υπάρχει

στη σελίδα 3 της εφημερίδας 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 26 Απριλίου 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 συμμε-
τέχοντα. 
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
τησειρά τηςθα 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 20ης Απριλίου 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 ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ 16 LT

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

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γλιτώνουν το χαράτσι 300.000 αγρότες!
Στην εξαίρεση 
των αγροτεμαχίων 
των 300.000 κατά κύριο
επάγγελμα αγροτών από 
την πληρωμή του νέου ενιαίου
φόρου στα ακίνητα καταλήγει,
σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Παραγωγής», 
η τρικομματική κυβέρνηση.

Λύση-πακέτο

Λύση-πακέτο για τη φο-
ρολόγηση των ακινήτων

το 2013 και 2014 αναμένεται
να φέρει η κυβέρνηση, προ-
κειμένου να πειστούν να συ-
ναινέσουν οι κυβερνητικοί
εταίροι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρα-
τική Αριστερά. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στη ρύθμιση
που θα κατατεθεί στη Βουλή
θα περιλαμβάνονται διατάξεις
για τη φορολόγηση των ακι-
νήτων το 2013 με τη διατή-
ρηση του έκτακτου ειδικού
τέλους ακινήτων που πλη-
ρώνεται μέσω των λογαρια-
σμών της ΔΕΗ, καθώς και δια-
τάξεις που θα προβλέπουν
την κατάργηση του ΕΕΤΗΔΕ
και του ΦΑΠ το 2014 και την
εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου
Ακινήτων, με τα αφορολόγητα
και τις κλίμακες. Τις επόμενες
μέρες η διακομματική επι-
τροπή για τη φορολογία ακι-
νήτων θα ξεκινήσει τις συζη-
τήσεις προκειμένου να κατα-
λήξει στην τελική πρόταση
για την εφαρμογή του ενιαίου
φόρου το 2014.
Πάντως, για το τρέχον έτος
θα συνεχίσει να ισχύει το Έκτα-
κτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδο-
τούμενων Δομημένων Επι-
φανειών, μειωμένο κατά 15%.

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)
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ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ «ΣΤΡΟΦΗ» ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Η
άνοδος τις τελευταίες

εβδομάδες κατά 20% της
χρηματιστηριακής τιμής
του προϊόντος, λόγω των

εκτιμήσεων για μείωση των αποθε-
μάτων, αλλάζει την εικόνα στην πα-
ραγωγή του βαμβακιού. Στην Ελλάδα
η μείωση της παραγωγής υπολογι-
ζόταν στο 25%, αλλά τώρα η εκτίμηση
έχει «μαζευτεί» στο -20% περίπου.
Εδώ και καιρό στα αγροτικά στέκια
και στα καταστήματα γεωργικών
εφοδίων, το μόνιμο θέμα συζήτησης
ήταν το βαμβάκι. Το συμπέρασμα
στο οποίο κατέληξαν οι περισσότεροι
ήταν «βαμβάκι ούτε στη γλάστρα»!
Η απειλή δεν έμεινε στα λόγια: η γη
πρασίνισε, καθώς η καλλιέργεια, κυ-
ρίως του σκληρού σίτου, αντικατέ-
στησε μέρος από αυτή του βαμβα-
κιού. Όπως υποστηρίζουν οι παρα-
γωγοί, αυτό οφείλεται στην αύξηση
του κόστους καλλιέργειας που υπήρξε
λόγω των προβλημάτων στην αντι-
μετώπιση του πράσινου σκουληκιού,
αλλά και στις καλύτερες τιμές που
είχαμε πέρσι στις «ανταγωνιστικές»
καλλιέργειες των δημητριακών.
Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, προς
το τέλος της σποράς (λήγει την πρώτη
εβδομάδα του Μαΐου) τα δεδομένα
άρχισαν να αλλάζουν και μαζί και οι
απόψεις των παραγωγών. Η αρχή
έγινε με τις ανακοινώσεις της Διε-
θνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Βάμβακος (ICAC), η οποία, για την
εμπορική περίοδο 2013-14, προ-
έβλεπε τελικά άνοδο των τιμών. Τη
νέα της εκτίμηση η ICAC τη συνό-
δευσε με την πρόβλεψη ότι τα παγ-
κόσμια αποθέματα θα μειωθούν
κατά 250.000 τόνους, περιορίζοντάς
τα στους 1,2 εκατ. τόνους την περίοδο
2013-14, παρά τον κινεζικό παρά-
γοντα, ο οποίος διαθέτει το ήμισυ
των αποθεμάτων του παγκόσμιου
βαμβακιού. Παράλληλα, προχώρησε
σε αναθεώρηση των προβλέψεών
της για την παγκόσμια παραγωγή,
αυξάνοντάς την κατά 910.000 τόνους,
στους 23,5 εκατ. τόνους, παρά τις
προβλέψεις για μείωση των εκτάσεων

κατά 2%. Το εντυπωσιακό είναι ότι
η ICAC εκτιμά ο δείκτης των φυσικών
τιμών (Cotlook A index) θα κατα-
γράψει άλμα 31%.

«Στροφή» των παραγωγών
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι
αρκετοί Αμερικανοί παραγωγοί να
έχουν ήδη αλλάξει απόφαση και να
επιλέξουν και φέτος την παραγωγή
βάμβακος, περιορίζοντας τις απώ-
λειες από πλευράς παραγωγής σε
μονοψήφιο νούμερο. Το κλίμα επη-
ρέασαν και οι εκτιμήσεις του αμε-
ρικανικού υπουργείου Γεωργίας,
σύμφωνα με τις οποίες τα αποθέματα
σιτηρών και σόγιας είναι τελικά υψη-
λότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. 
Για την Ελλάδα, τη σημαντικότερη
βαμβακοπαραγωγό χώρα της Ευ-
ρώπης, οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι
η παραγωγή βάμβακος θα καταγρά-
ψει πτώση 25% φέτος, καθώς οι
αγρότες στρέφονται στην καλλιέργεια
πιο επικερδών προϊόντων, όπως τα
σιτηρά και ο αραβόσιτος, σύμφωνα
με έκθεση μονάδας του αμερικανικού
υπουργείου Γεωργίας,  σύμφωνα με
το πρακτορείο Bloomberg. Η καλ-
λιέργεια μπορεί να μειωθεί στους
200.000 μετρικούς τόνους την πε-
ρίοδο 2013-2014, που ξεκινά τον
Αύγουστο, από 265.000 τόνους την

τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με την
αρμόδια υπηρεσία. 
Τα στοιχεία αυτά είναι μάλιστα χα-
μηλότερα από τα επίσημα στοιχεία
του υπουργείου, που εκτιμούν πα-
ραγωγή 300.000 τόνων. Σημειώνεται
ότι το βαμβάκι αντιπροσωπεύει πο-
σοστό μεγαλύτερο του 8% της συ-
νολικής αγροτικής παραγωγής της
Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της έκθεσης, η Τουρκία αγόρασε πε-

ρίπου το 35% της παραγωγής του
2011-2012.
Όπως υποστηρίζουν οικονομολόγοι
στις ΗΠΑ, η μείωση των τιμών κα-
λαμποκιού, που παρουσιάστηκε το
τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει
βοηθήσει το βαμβάκι να γίνει πιο
κερδοφόρα και ανταγωνιστική καλ-
λιέργεια. Έτσι αναμένονται περισ-
σότερα στρέμματα με βαμβάκι απ’
ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Η έκθεση

του USDA αναφέρει ακόμη ότι το
2013 στις Πολιτείες της Φλόριντας
και της Γεωργίας αναμένεται να υπάρ-
ξει μικρή αύξηση των εκτάσεων καλ-
λιέργειας σε σχέση με τις περσινές,
ενώ ρεκόρ εκτάσεων αναμένεται να
καταγραφεί σε Αρκάνσας, Λουιζιάνα,
Μισισιπή, Νέο Μεξικό και Οκλαχόμα.
Στις υπόλοιπες πολιτείες όμως φέτος
αναμένεται να καταγραφεί μείωση
των εκτάσεων.

Στην Αμερική οι βαμβακοπαραγωγοί το ξανασκέφτονται, ενώ
στην Ελλάδα ήδη αρκετοί αλλάζουν απόφαση στο παρά πέντε
της σποράς και επιλέγουν και φέτος το «λευκό χρυσό». 

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιοποιήθηκαν για το
2012, στην Ελλάδα καλλιεργήθηκαν 2.853.512 στρέμματα από 52.786

παραγωγούς, οι οποίοι παρέδωσαν στα εκκοκκιστήρια 774.214,432
χιλιάδες τόνους βαμβακιού, ήτοι 271 κιλά μέση απόδοση. Σε βασικούς
βαμβακοπαραγωγικούς Νομούς, όπως αυτός της Λάρισας, όπου παράγεται
το 1/5 της ελληνικής παραγωγής, το 2012 καλλιεργήθηκαν 426.109
στρέμματα από 7.070 παραγωγούς, οι οποίοι παρέδωσαν 147.544,618

χιλιάδες τόνους, με μέση παραγωγή 346 κιλά. Στο Νομό Καρδίτσας
καλλιεργήθηκαν 469.625 στρέμματα από 9.474 παραγωγούς,
οι οποίοι παρέδωσαν 113.971 χιλιάδες τόνους, δηλαδή 243 κιλά

μέση παραγωγή. Στο Νομό Τρικάλων καλλιεργήθηκαν 113.714
στρέμματα από 2.730 αγρότες, οι οποίοι παρέδωσαν 30.704 τόνους,

με μέση στρεμματική απόδοση 270 κιλά. Τέλος, στο Νομό Μαγνησίας
1.069 αγρότες καλλιέργησαν 78.054 στρέμματα και «έβγαλαν» 27.009

τόνους, μέση απόδοση 346 κιλά. 

Για την Ελλάδα,

τη σημαντικότερη

βαμβακοπαραγωγό 
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Το ξανασκέφτονται οι βαμβακοπαραγωγοί

Η παραγωγή στην Ελλάδα





Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοί-

νωσε ότι, όπως και
την προηγούμενη
χρονιά, έτσι και φέ-

τος θα δίνεται η δυνατότητα
η Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης
να έχει μεταβολές και στα γε-
ωχωρικά δεδομένα. Επιπρό-
σθετα, θα κλείνει οριστικά ο
κύκλος υποβολής της αίτησης,
καθώς θα επισυνάπτονται ηλε-
κτρονικά και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. 
Σε αυτό το πλαίσιο, καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν
αίτηση εγγραφής στην εφαρ-
μογή διαδικτυακής υποβολής
της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλ-
λευσης για τη λήψη κωδικού
πρόσβασης. Ακολούθως, η
υποβολή της Ενιαίας Αίτησης
Εκμετάλλευσης θα είναι δυνατή
μετά την ενεργοποίηση του
λογαριασμού, για την οποία οι
ενδιαφερόμενοι θα λάβουν
σχετικό μήνυμα, έως και την
1/5/2013. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να κάνουν αίτηση εγ-
γραφής λήψης κωδικού πρό-
σβασης, ανεξάρτητα από τον
τρόπο με τον οποίο υπέβαλαν
την αίτησή τους κατά την προ-
ηγούμενη χρονιά. 
Δεν θα μπορούν να υποβάλουν
διαδικτυακά την αίτησή τους
όσοι έχουν κύρια και συμπλη-
ρωματική αίτηση. 
Η «Παραγωγή» παρουσιάζει
με απλό τρόπο όλα τα βήματα
που μπορεί να κάνει ο μέσος
αγρότης ώστε να εξασφαλίσει
τους κωδικούς για την ενερ-

γοποίηση των δικαιωμάτων
του, χωρίς κόστος και χωρίς
την προσφυγή σε μεσάζοντες.

Διαδικασία εγγραφής
Στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει
ήδη προστεθεί νέο link, το
οποίο θα οδηγεί στη διεύθυν-
ση υποβολής on-line αιτήσεων.
Στο πάνω μέρος της οθόνης
που θα εμφανίζεται θα υπάρχει
κείμενο, το οποίο θα περιέχει
γενικές πληροφορίες για την
υπηρεσία που παρέχεται. 
H on-line Υπηρεσία Ηλεκτρο-
νικής Υποβολής της Ενιαίας
Δήλωσης Εκμετάλλευσης 2013
είναι ενεργή μόνο για τους
παραγωγούς που είχαν υπο-
βάλει την αίτησή τους στον
ΟΠΕΚΕΠΕ με οποιονδήποτε
τρόπο (μέσω διαδικτύου, στις
εγκαταστάσεις του Οργανι-
σμού) για το έτος 2012.
 Επίσης, η υπηρεσία δεν είναι
διαθέσιμη για παραγωγούς οι
οποίοι δηλώνουν συμπληρω-
ματικά αγροτεμάχια σε δεύ-
τερη πύλη εισαγωγής.
Στο κεντρικό μέρος της οθό-
νης, ο χρήστης θα καλείται να
εισαγάγει τον ΑΦΜ και τον
ΑΔΤ του και με πάτημα του
κουμπιού «Συνέχεια» θα εκτε-
λείται ερώτημα στη βάση δε-
δομένων, το οποίο θα μπορεί
να οδηγήσει σε ένα από τα
παρακάτω αποτελέσματα:
1.1 Εισαγωγή εγγραφής:
Σε περίπτωση που δεν ταυ-
τοποιηθούν τα στοιχεία που
καταχωρίσατε (ο ΑΦΜ και ο
ΑΔΤ) με τα στοιχεία της Αίτη-
σης Ενιαίας Ενίσχυσης του
2012, είτε λόγω λάθους κα-
ταχώρισης είτε λόγω μη υπο-
βολής αίτησης στο κεντρικό
σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ το

προηγούμενο έτος (2012), θα
οδηγείστε αυτομάτως στη
φόρμα εγγραφής χρήστη. Θα
πρέπει να συμπληρώσετε όλα
τα υποχρεωτικά πεδία της
φόρμας. Τα πεδία χωρίζονται
στις ενότητες:
α. Στοιχεία αίτησης: Έρχονται

προσυμπληρωμένα, χωρίς
να μπορούν να τροποποι-
ηθούν, οι τιμές με τον ΑΦΜ
του αιτούντα και του κύριου
φορέα-ΕΑΣ όπου υπάγεται
ο ΑΦΜ του αιτούντα. 

β. Στοιχεία προσώπου: Έρχονται
προσυμπληρωμένα, χωρίς
να μπορούν να τροποποι-
ηθούν, το επώνυμο, το όνο-
μα και το πατρώνυμο του

αιτούντα συσχετιζόμενα με
την υποβολή της αίτησης
του 2012.

γ. Στοιχεία επικοινωνίας: Υπο-
χρεωτικά θα πρέπει να κα-
ταχωριστεί η διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, η
οποία θα πρέπει να είναι και
μοναδική για κάθε χειριστή.
Το τηλέφωνο και το κινητό
αρχικά είναι υποχρεωτικά
πεδία, αλλά, όταν συμπλη-
ρωθεί ένα εκ των δύο, το
άλλο απενεργοποιείται από
υποχρεωτικό.

δ. Ενέργειες: Στη συνέχεια συμ-
πληρώνονται στοιχεία προ-
σωπικά, όπως ονοματεπώ-
νυμο και στοιχεία επικοινω-

νίας (διεύθυνση, τηλέφωνο,
e-mail).

Υποβολή
Κατά την υποβολή θα εκτε-
λούνται όλοι οι έλεγχοι για
την εγκυρότητα των εισαχ-
θέντων στοιχείων. Σε περί-
πτωση σφαλμάτων, θα ενη-

μερώνεστε και, αφού διορ-
θώσετε όλα τα σφάλματα, η
διαδικασία ολοκληρώνεται.
Σε αυτό το σημείο παράγεται
αυτόματα από το σύστημα
όνομα χρήστη (username) και
κωδικός πρόσβασης (pas-
sword) για το λογαριασμό, τα
οποία σας αποστέλλονται μέ-
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ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                              

Βήμα-βήμα η ενιαία ενίσ   
Ηλεκτρονικά από το σπίτι ή παραδοσιακά, δηλαδή μέσω των Ενώσεων,

ξεκινάει και φέτος η διαδικασία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων της ενιαίας
ενίσχυσης. Μέχρι τις 25 Απριλίου θα μπορούν να ζητούν κωδικό από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ όσοι αγρότες θέλουν να υποβάλουν για φέτος δηλώσεις Ενιαίας
Ενίσχυσης μέσω διαδικτύου.
Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Mε επιτόπιες επισκέψεις ξεκινούν και φέτος τα συνεργεία
υπαίθρου των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών τη

σύνταξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2013. Το πρόγραμμα των επισκέψεων στα
χωριά θα καθοριστεί από τις ΕΑΣ και θα ανακοινωθεί εντός
των επόμενων ημερών. Ήδη η ΕΑΣ Τρικάλων μέσω δελτίου
Τύπου ενημερώνει για τη φετινή διαδικασία και, κυρίως, για
τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν οι αγρότες, καθώς
και για τα δικαιολογητικά της εξισωτικής αποζημίωσης τα
οποία καταβάλλονται μαζί με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. 

Δικαιολογητικά ΟΣΔΕ 2013
Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη
κατοχή του αγροτεμαχίου (υποχρεωτικό).
Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία 1η σελ.).
Ταυτότητα (φωτοτυπία).
Συμφωνητικά ενοικίασης (φωτοτυπία, υποχρεωτικό). Η
αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απα-
ραίτητη.
Μητρώο κτηνιατρικής εκμετάλλευσης (φωτοτυπία).
Αποφάσεις ένταξης προγραμμάτων και απόφαση ένταξης
πρόωρης συνταξιοδότησης (φωτοτυπία).
Βιβλιάριο ΟΓΑ (φωτοτυπία).
ΑΜΚΑ (11ψηφία).

Δικαιολογητικά Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού 2013.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει
ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).
Εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία ΔΟΥ) στην οποία θα
βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση
φορολογίας εισοδήματος.
Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση
της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό
Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους με-
τακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.
Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση
της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό
Κτηνιατρείο) στο οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινού-
μενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.
Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου για την ιδιότητα (για δα-
σεργάτες, αλιεργάτες, εργάτες γης, μικροεπαγγελματίες,
μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων
πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους).
Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές: Βεβαίωση ασφα-
λιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό
των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται
από ημερομίσθια).
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Ξεκινούν και οι Ενώσεις



σω�e-mail.�Όταν�ολοκληρω-
θεί� επιτυχώς�η�διαδικασία
εγγραφής,�επιστρέφετε�στην
αρχική�οθόνη,�όπου�και�ενη-
μερώνεστε�για�την�επιτυχή
δημιουργία�του�λογαριασμού
σας.�
Ενημερώνεστε�επίσης�για�το
ότι�θα�λάβετε�e-mail�στη�δι-

εύθυνση�που�δώσατε�στην
αρχική�φόρμα�με�τα�στοιχεία
σύνδεσης�στην� τοποθεσία
υποβολής�αίτησης.
Το�e-mail�που�θα�λάβετε�θα
αναγράφει�το�username�και
το�password�βάσει�των�οποί-
ων�θα�μπορέσετε�να�συνδε-
θείτε�με�την�εφαρμογή.�Σε

περίπτωση�που�βρεθεί�χρή-
στης�αλλά�είναι�ανενεργός,
το�σύστημα�θα�επιστρέφει
μήνυμα�στην�οθόνη,�με�το
οποίο�ο�χρήστης�θα�ενημε-
ρώνεται�πως�ο�λογαριασμός
του�δεν�έχει�ενεργοποιηθεί
και�ότι�πρέπει�να�δοκιμάσει
αργότερα�(παρακάτω�θα�πε-
ριγραφεί�αναλυτικά�η�διαδι-
κασία�ενεργοποίησης�λογα-
ριασμού).
Σε�περίπτωση�που�ο�χρήστης
βρεθεί�και�είναι�ενεργός,�τότε
θα�κατευθύνεται�στο�κατάλ-
ληλο�site�της�ΕΑΣ,�όπου�θα
μπορεί�να�υποβάλει�την�αί-
τηση�του�2013.

Ενεργοποίηση
λογαριασμού
Εφόσον�έχετε�εγγραφεί�στο
σύστημα,�δεν�αποκτάτε�άμε-
ση�πρόσβαση�έως�ότου�ο
λογαριασμός�σας� ενεργο-
ποιηθεί.�Για�να�γίνει�αυτό,�θα
πρέπει�τα�στοιχεία�του�λο-
γαριασμού,� τα�οποία�βρί-
σκονται�στο�σύστημα�του
ΟΠΕΚΕΠΕ,�να�κατέβουν�στον
αντίστοιχο�σύστημα�της�ΕΑΣ,
όπου�θα�εκτελεστούν�τελικά
όλες� τις� ενέργειες� για� την
υποβολή�της�αίτησης� του
2013.�
Μια�διαδικασία�που�θα�εκτε-
λείται�στη�βάση�των�ΕΑΣ�θα
ενημερώνει�κάθε�8�λεπτά
των�πίνακα�των�online�χρη-
στών�της�ΕΑΣ.�
Όταν�ένας�νέος� εγγεγραμ-
μένος�χρήστης� εισάγεται
στον�πίνακα�της�ΕΑΣ,�ο�χρή-
στης�ενεργοποιείται�και�τότε
αποστέλλεται�e-mail�στη�δι-
εύθυνση�που�έχει� εισαχθεί
από�το�χρήστη�με�τα�στοιχεία
λογαριασμού�(username�και
password).
Λαμβάνοντας�λοιπόν�το�σχε-
τικό�e-mail,� θα�πρέπει� να
μπείτε�πάλι�στην�αρχική�οθό-
νη�και�δίνοντας�τον�ΑΦΜ�και
τον�ΑΔΤ�σας�θα�ανακατευ-
θυνθείτε�στο� site� της�ΕΑΣ,
όπου�θα�πρέπει� να�συνδε-
θείτε�με�τα�στοιχεία�που�σας
έχουν�αποσταλεί�ηλεκτρο-
νικά.
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                                    ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

     χυση on-line

Αν�δηλώνονται�εισοδήματα�από�μισθωτές�υπηρεσίες:
Βεβαίωση�ασφαλιστικού�ταμείου�σχετικά�με�το�είδος
της�σύνταξης�που�λαμβάνει�ο�αιτών� (αν�οι�μισθωτές
υπηρεσίες�προέρχονται�από�συντάξεις).
Αν�δηλώνονται�εισοδήματα�από�μισθωτές�υπηρεσίες:
Βεβαίωση�φορέα�χορήγησης�επιδομάτων�(πολυτεκνίας,
ανεργίας�κ.λπ.),�αν�οι�μισθωτές�υπηρεσίες�προέρχονται
από�επιδόματα.
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Όπως και 

την προηγούμενη

χρονιά, έτσι και

φέτος θα δίνεται 

η δυνατότητα

η Ενιαία Αίτηση

Εκμετάλλευσης

να έχει μεταβολές

και στα γεωχωρικά

δεδομένα



πυροβολησαν και τραυματισαν αλλοδαπουσ εργατεσ επειδη ζητησαν τα δεδουλευμενα τουσ

Τα φραουλοχώραφα βάφτηκαν με αίμα!

Π
ριν από λίγες μέρες ερ-

γάτες από το Μπαγκλαν-
τές έκαναν το… λάθος
να ζητήσουν τα δεδου-

λευμένα έξι μηνών, με αποτέλεσμα
να δεχτούν πυροβολισμούς με κυ-
νηγετικό όπλο από τους επιστάτες
φυτείας φράουλας και να τραυμα-
τιστούν. Το περιστατικό έγινε το
απόγευμα της περασμένης Τετάρτης,
όταν οι περίπου 200 αλλοδαποί από
το Μπαγκλαντές διεκδίκησαν τα δε-
δουλευμένα τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το
Κέντρο Υγείας Βάρδας, ο συνολικός
αριθμός των τραυματιών ανέρχεται
σε 29 άτομα. Από αυτούς 4 βρίσκον-
ται σε κρίσιμη κατάσταση, 8 σε σο-
βαρή κατάσταση και οι υπόλοιποι
είναι τραυματισμένοι ελαφρά. 
Οι τραυματίες κατέθεσαν στην Αστυ-
νομία ότι είχαν ραντεβού στις 5 το
απόγευμα με τον ιδιοκτήτη των καλ-
λιεργειών φράουλας. Στη συνάντηση,
που έγινε κοντά στην είσοδο καλ-
λιέργειας δίπλα στην εθνική οδό
Πατρών-Πύργου, στο τμήμα ανά-
μεσα στη Βάρδα και στη Νέα Μα-

νωλάδα (πί-
σω από πρα-
τήριο υγρών καυ-
σίμων), συγκεντρώθηκαν οι αλλο-
δαποί,  κυρίως από το Μπαγκλαντές
και το Πακιστάν, οποίοι ζητούσαν
να τους καταβληθούν τα δεδουλευ-
μένα τους. Όπως ανέφερε σε δη-
λώσεις του ένας από αυτούς, το συ-
νολικό ποσό που χρωστούσαν σε
όλους ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.
Ο ιδιοκτήτης των καλλιεργειών τούς
καθυστερούσε, λέγοντάς τους πως
θα πληρώνονταν την προπερασμένη
Δευτέρα, μετά την περασμένη Πα-
ρασκευή και, τελικά, το τελευταίο
ραντεβού κλείστηκε το απόγευμα
της προηγούμενης Τετάρτης. 
Όταν οι εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη
ενημέρωσαν τους εργάτες πως δεν
πρόκειται να τους πληρώσουν και
τους ζήτησαν να επιστρέψουν στις
δουλειές τους, προκλήθηκαν αντι-
δράσεις.  Σύμφωνα με τα όσα ανέ-
φερε ένας εργάτης, τα άτομα κρα-
τούσαν όπλα και πυροβόλησαν πρώ-
τα στον αέρα για εκφοβισμό. Στη
συνέχεια, όμως, πυροβόλησαν αδια-

κρίτως προς την ομάδα των εργατών.
Η Αστυνομία στην επίσημη ενημέ-
ρωσή της κάνει λόγο για έναν άντρα
που οπλοφορούσε, ενώ οι μαρτυρίες
κάνουν λόγο για τρεις. Οι έρευνες
για το συμβάν συνεχίζονται, ενώ
συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της καλ-
λιέργειας και οι υπόλοιποι αναζη-
τούνται. 

Οι φράουλες της… οργής!
Στον αντίποδα αυτής της ενέργειας,
οι Συνεταιρισμοί Φραουλοπαραγω-
γών «Υρμίνη» και «Ήλιδα», με επι-
στολή των προέδρων τους προς
τους αρμόδιους υπουργούς μετά
τα γεγονότα, καταδικάζουν την επί-
θεση, τονίζοντας πως «το θλιβερό
περιστατικό αφορά συγκεκριμένη
γεωργική εκμετάλλευση και όχι το
σύνολο των παραγωγών φράουλας».
Οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών,
αφού επισημαίνουν ότι δεν μπορεί
όλοι να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι,
αναφέρονται στο πρόβλημα της
διαβίωσης των εργατών: «Αποτελεί

και το ουσιαστικό πρόβλημα δια-
βίωσης των εργατών γης, οι οποίοι
στο σύνολό τους αποτελούνται από
μετανάστες από χώρες όπως το
Μπαγκλαντές και που βρίσκονται
στην περιοχή μας για 5-6 περίπου
μήνες, αποκλειστικά για να εργα-
στούν στην καλλιέργεια αυτή». 
Οι συνεταιριστές αναφέρονται και
στη σημασία της φράουλας για την
περιοχή. Όπως λένε, η φράουλα
καλλιεργείται σε ποσοστό τουλάχι-
στον 95% στην Ηλεία και στην Αχαΐα,
με συνολική κάλυψη που σήμερα
ξεπερνά τα 12.000 στρέμματα και
με αλματώδη ρυθμό ανάπτυξης (την
καλλιεργητική περίοδο 2003-2004
ήταν μόλις 1.200 στρέμματα). Η καλ-
λιέργεια της φράουλας στη μικρή
ζώνη που έχει εγκατασταθεί προ-
σφέρει ετήσιο κύκλο εργασιών πε-
ρίπου 95 εκατ. ευρώ, ενώ το εμπορικό
ισοζύγιο εξαγωγών της αγγίζει πε-
ρίπου το 90% της συνολικής παρα-
γωγής. 
Το προϊόν της περιοχής θεωρείται
από τις αγορές του εξωτερικού ανώ-
τερο ποιοτικά έναντι των ανταγω-
νιστών (π.χ., της Ισπανίας, με περισ-
σότερα από 100.000 στρέμματα,
αλλά και της συνεχώς αναπτυσσό-
μενης Τουρκίας) και γι’ αυτό απο-
λαμβάνει σαφώς καλύτερης τιμής. 
Σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης, οι
συνεταιριστές τούς χαρακτηρίζουν
«απολύτως απαραίτητους», τονί-
ζοντας ότι «η ανάγκη της καλλιέρ-
γειας ανέρχεται σε τουλάχιστον 80-
90 ημερομίσθια/στρέμμα/έτος και

αφορούν κυρίως τη συγκομιδή. Οι
εργάτες γης είναι παράνομοι μετα-
νάστες -κυρίως από χώρες όπως το
Μπαγκλαντές- και διαμένουν πε-
ριοδικά στην περιοχή της Βουπρα-
σίας, κάτω από άσχημες συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας, «που δεν
μπορούμε εμείς να λύσουμε, δεδο-
μένου πως οι υπάρχουσες υποδομές
στην περιοχή (ενοικιαζόμενες οικίες
κ.λπ.) αδυνατούν να τους απορρο-
φήσουν ακόμα και στο ελάχιστο».
Προσθέτουν δε ότι «αν κάποιος πα-
ραγωγός φράουλας προσπαθήσει
να προσφέρει καταλύματα (π.χ., κον-
τέινερ με ρεύμα, νερό, τουαλέτα
κ.λπ.), αντιμετωπίζει προβλήματα
αδειοδότησης από δημόσιους φο-
ρείς (π.χ., την πολεοδομία).
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Οι έρευνες για το συμβάν

συνεχίζονται, ο ιδιοκτήτης

της καλλιέργειας

συνελήφθη, ενώ 

οι υπόλοιποι αναζητούνται 

Για μια ακόμη φορά η Μανωλάδα ήρθε με τον πιο δραματικό
τρόπο στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο 
οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας ή οι μεμονωμένες επιθέσεις 
σε βάρος αλλοδαπών εργατών στις φράουλες, αλλά η απόπειρα
τριών «νταήδων» να επιβάλουν το δικό τους
νόμο με τα όπλα, ρίχνοντας στο ψαχνό.

Για τη λύση του προβλήματος οι δύο Συνεταιρισμοί «Υρμίνη» και «Ήλιδα»
προτείνουν: 

8 Θεσμοθέτηση ειδικών και συγκεκριμένων προδιαγραφών διαβίωσης για
τους εργάτες γης. Δηλαδή, ανά πόσα άτομα θα πρέπει να εγκαθίστανται μονάδες
στέγασης, υγιεινής και θέρμανσης, ταχύτατη αδειοδότηση χωρίς ή με ελάχιστο

κόστος.

8Μέρος του κόστους υλοποίησης να το αναλάβουν οι ίδιοι οι αγρότες,
ενώ παράλληλα να χορηγείται η δυνατότητα επιδότησης από
προγράμματα, όπως, π.χ., το ΕΣΠΑ. 

8Να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αδειοδότησης για τις παραπάνω
εγκαταστάσεις, χαμηλού κόστους. 

8Χορήγηση βίζας ορισμένου χρόνου στους εργάτες γης που επιθυμούν να
εργαστούν στην Ελλάδα, ενδεχομένως –αν αυτό το επιτρέπει ο νόμος– κατ’ απο-
κλειστικότητα σε κάθε καλλιέργεια και παραγωγό. 

Καταλήγοντας, οι συνεταιρισμοί τονίζουν ότι «σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε
τη δημιουργία μεγάλων καταυλισμών. Τέτοιες ενέργειες θα δράσουν ως ‘‘γκέτο’’

στην περιοχή και γρήγορα θα δημιουργηθούν προβλήματα στην κοινωνική
συνοχή τόσο για τους μετανάστες-εργάτες γης όσο και για την τοπική κοινωνία».

Προτάσεις

>

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ
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Σ
την υπόθεση, που

έφτασε μέχρι το πρω-
θυπουργικό γραφείο,
ενώ καταγγελίες έγι-

ναν και προς τη Δικαιοσύνη,
εμπλέκονται δύο σημαντικές
εταιρείες του χώρου των νω-
πών φρούτων και λαχανικών,
οι οποίες παραδοσιακά συμ-
μετέχουν στους διαγωνισμούς
του υπουργείου. Ο «χαμένος»,
εκμεταλλευόμενος και κάποιες
σημαντικές ατέλειες (όπως
προκύπτει από καταγγελίες)
στην εφαρμογή της σύμβασης
από αυτόν που κέρδισε το
διαγωνισμό, πέρασε στην αν-
τεπίθεση, καταγγέλλοντας όχι
μόνο την εκτέλεση αλλά και
τον τρόπο με τον οποίο κερ-
δήθηκε ο διαγωνισμός.
Με λίγα λόγια, η εταιρεία
Agrino του επιχειρηματία κ.
Πιστιόλα, με αφορμή κρού-
σματα παράδοσης σάπιων
φρούτων σε σχολεία, τα οποία
η εταιρεία Σπανός ΑΒΕΕΤ, η
οποία ανέλαβε το έργο, θεωρεί

μεμονωμένα, προχώρησε σε
σειρά καταγγελιών που έφτα-
σαν μέχρι και στη Βουλή.
Η «μάχη» μεταξύ των δύο
εταιρειών είχε ξεκινήσει από
τις αρχές του έτους, με την
προκήρυξη του σχετικού δια-
γωνισμού από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον τε-
λευταίο αντίστοιχο διαγωνι-
σμό είχε κερδίσει το 2010 επί-
σης η εταιρεία Σπανός. Τότε,
το αντίπαλο επιχειρηματικό
σχήμα της Agrino είχε πάλι
καταγγείλει αλλοιώσεις στα
προϊόντα, ενώ είχε προστεθεί
η καταγγελία κατά της τότε
ηγεσίας του υπουργείου ότι
ανέθεσε το διαγωνισμό δύο
εβδομάδες πριν από λήξη της
σχολικής περιόδου.
Η «κόντρα» μεταξύ των δύο
εταιρειών έχει φτάσει σε τέτοια
επίπεδα, που δύο προσπά-
θειες προκήρυξης του δια-
γωνισμού είχαν κηρυχθεί άγο-
νες, με αποτέλεσμα, εάν στην
τρίτη προσπάθεια δεν ανα-

δεικνυόταν νικητής, τα χρή-
ματα να επιστρέφονταν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναπάντητα ερωτήματα
Σημειώνεται ότι το πρόγραμ-
μα «Τα παιδιά αγαπούν τα
φρούτα και τα λαχανικά» αφο-
ρούσε τη διανομή 31 τεμαχίων
φρούτων (8 πορτοκάλια, 8
μήλα, 8 αχλάδια, 7 φρουτο-
σαλάτες) σε 364.665 μαθητές,
σε 3.522 δημοτικά σχολεία,
στις 11 από τις 13 περιφέρειες
της χώρας. Ωστόσο, όπως
αναγνώρισε σε ανακοίνωσή
του ο ίδιος ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Αθανάσιος
Τσαυτάρης, «καταβλήθηκε
σημαντική προσπάθεια για
την έγκαιρη υλοποίησή του
στη χώρα μας, ώστε να μην
επαναληφθεί το περσινό φαι-

νόμενο, την ίδια περίοδο,
όπου τα αλληλοσυγκρουό-
μενα συμφέροντα, με εκατέ-
ρωθεν βολές τυπικού νομικού
περιεχομένου, είχαν ως απο-
τέλεσμα τη μη εκτέλεση του
προγράμματος, με συνέπεια
να στερηθούν οι μαθητές
1.000.000 μερίδες φρούτων
και η χώρα να μην αξιοποιήσει
κοινοτικούς πόρους ύψους 3
εκατ. ευρώ».
Αυτό που δεν εξήγησε στην
ανακοίνωσή του ο κ. Τσαυ-
τάρης ήταν πώς αιτιολογεί τα
απανωτά κρούσματα σάπιων
φρούτων που καταγράφηκαν
σε πολλά δημοτικά σχολεία.
Μάλιστα, στην ανακοίνωσή
του προ 10ημέρου, καλούσε
τους μαθητές και τις οικογέ-
νειές τους να δείξουν αυτο-
συγκράτηση για μεμονωμένα
περιστατικά. 
Ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι «τα
συγκεκριμένα φρούτα και
φρουτοσαλάτες έχουν υπο-
στεί όλους τους απαραίτητους
ποιοτικούς ελέγχους και δια-
νέμονται στα σχολεία της χώ-
ρας, έχοντας τα αναγκαία πι-
στοποιητικά φυτοϋγείας. Τα
φρούτα αυτά πρέπει να δια-
νέμονται άμεσα από τους
υπεύθυνους των σχολείων
στους μαθητές, ώστε να δια-
σφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει
πολυήμερη έκθεση εκτός ψυ-

γείου, ιδιαίτερα σε υψηλές
θερμοκρασίες, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε αλ-
λοίωση. Ζητούμε από τους
υπεύθυνους των σχολείων
που έχουν αναλάβει τη δια-
νομή των φρούτων να βοη-

θήσουν στην έγκαιρη διανομή
τους στα παιδιά. Σε όποια πε-
ρίπτωση παρουσιαστεί το πα-
ραμικρό πρόβλημα, ο ανάδο-
χος του έργου είναι υποχρε-
ωμένος να αντικαθιστά άμεσα
τη συγκεκριμένη παρτίδα».

Π
ρωτοβουλία για την προστασία
του ελληνικού μελιού από το
μεγάλο πρόβλημα των «ελ-

ληνοποιήσεων» για την παραγωγή
της χώρας μας, ανέλαβε το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Με στόχο να εξαλειφθούν τα φαινόμενα
«βαπτίσματος» ως ελληνικού του ει-
σαγόμενου από τρίτες χώρες μελιού,
το Εργαστήριο Μελισσοκομίας του
ΑΠΘ θα μετάσχει σε σχετική επιστη-
μονική έρευνα στην οποία προχωρούν
επιστήμονες από 13 χώρες για την

προστασία των προϊόντων τους. Ει-
δικότερα, τα εργαστήρια, ινστιτούτα
και τα πανεπιστήμια που ανέλαβαν
να συμμετάσχουν στο εγχείρημα θα
συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν
το «γυρεοδοτικό προφίλ» των μελιών
που παράγονται στη χώρα τους, έτσι
ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δε-
δομένων με τα ιδιαίτερα στοιχεία του
προϊόντος που παράγεται σε κάθε χώ-
ρα. Επεξηγώντας την κίνηση αυτή, ο
καθηγητής του Αριστοτελείου Ανδρέας
Θρασυβούλου τόνισε: «Στην Ελλάδα

εισάγεται μέλι με την ένδειξη “άγνωστης
γεωγραφικής προέλευσης” και καθο-
ρίζεται μόνο αν είναι μέλι από χώρα
της ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί
να εισάγουν μέλι στην τιμή του ενός
ή δύο ευρώ το κιλό και να το μεταπω-
λούν ως εγχώριο στα 12 ευρώ». Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, με τον ευρωπαϊκό
«άτλαντα μελιού», που θα δημιουργηθεί
από την επιστημονική έρευνα, «θα
μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη βοτανική
προέλευση του μελιού και να οδηγη-
θούμε στη χώρα παραγωγής τους».
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Σε «μάχες χαρακωμάτων» μεταξύ επιχειρηματικών
συμφερόντων, με διαιτητή το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, για τη σύμβαση των 2,85 εκατ. ευρώ
εξελίσσεται το πρόγραμμα διανομής φρούτων 
στα σχολεία όλης της χώρας.

H εταιρεία Σπανός

ΑΒΕΕΤ, που ανέλαβε

το έργο, θεωρεί

μεμονωμένα 

τα κρούσματα

παράδοσης σάπιων

φρούτων σε σχολεία

Μάχες εταιρειών για τη 
διανομή φρούτων στα σχολεία

Ευρωπαϊκός «άτλαντας μελιού»

Ηεξέλιξη με το διαγωνισμό για το πρόγραμμα διανομής φρούτων
δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην ηγεσία του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τις επόμενες εβδομάδες
σχεδιάζεται να ανακοινωθούν τέσσερις ακόμα διαγωνισμοί, στο
πλαίσιο του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας του υπουργείου.
Συγκεκριμένα, εντός του Μαΐου θα προχωρήσει ο διαγωνισμός
για τη φέτα και θα ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για τα μακαρόνια,
το ρύζι και το κρέας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ηγεσία του υπουργείου έχουν
πλήρη γνώση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί γύρω από
τους διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετέχουν περίπου 4 ή 5
εταιρείες, οι οποίες, αμέσως μόλις χάσουν στο διαγωνισμό, κα-
ταγγέλλουν αυτούς που τους κέρδισαν. Για να αντιμετωπίσει αυτή
την κατάσταση, ανοίγοντας τους διαγωνισμούς και σε άλλες
εταιρείες, ο υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης σχεδιάζει διάφορες
λύσεις, όπως το χωρισμό των διαγωνισμών σε γεωγραφικές
ζώνες, με περιορισμό της δυνατότητας συμμετοχής κάθε εταιρείας
σε μία και μόνη ζώνη.

Οι διαγωνισμοί
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Ταεσπεριδοειδήπροσβάλλονται την εποχή
αυτήαπότοφυλλοδέτη,γι’αυτό,ότανοιπρο-

σβεβλημένοιβλαστοίξεπερνούντο20%,πρέπει
ναγίνειέναςψεκασμόςμετακατάλληλαεγκε-
κριμέναεντομοκτόνα.Σημειώνεταιότιοψεκασμός
είναιπερισσότεροαναγκαίοςστιςπεριπτώσεις
πουπαρατηρήθηκεαξιόλογηζημιάαπότοέντομο
τηνπροηγούμενηχρονιά, ταδεφυτοπροστα-
τευτικάπροϊόνταπουχρησιμοποιούνται είναι
ταθερινάλάδια.Οφυλλοκνίστηςείναιέναέντομο
πουαναπτύσσειπυκνούςπληθυσμούςτοκαλο-
καίρικαιτοφθινόπωρο.Ηπροσβολήτουπεριο-
ρίζεταιμεπροσεκτικούςκαλλιεργητικούςχειρι-
σμούςκαιμεστόχοναπεριοριστείτοδεύτερο
κύμαβλάστησης.Οικανονικέςαρδεύσειςκαιοι
ορθολογικέςλιπάνσειςμεαποφυγήόψιμωνκα-
λοκαιρινώναζωτούχωνλιπάνσεωνείναιοικαλ-
λιεργητικέςφροντίδεςπουβοηθούνπροςτην
κατεύθυνσηαυτή.Είναιπολύσημαντικόηανοι-
ξιάτικηβλάστηση,πουείναιησπουδαιότερηγια
τηνπαραγωγή,να«ψηθεί»πριναπότηνπλήρη
δραστηριοποίησητουεντόμου.
Οεριώδηςαλευρώδηςαντιμετωπίζεταιτηνεποχή
αυτήμεταίδιακαλλιεργητικάμέτραπουπεριο-
ρίζεταιοφυλλοκνίστης.
Ηεκκόλαψητωννεαρώννυμφώντουεντόμου
καλόκοριςγίνεταιαπότοΦεβρουάριομέχριτις
αρχέςΑπριλίουκαιοι νύμφες τουπροτιμούν
κάποιαπλατύφυλλαζιζάνια,όπωςτοπερδικούλι,
ητσουκνίδα, τοσινάπι,οζωχός,ημολόχα,το
αγριοσέλινοκ.ά.Στουςδεντρώνες,πουταζιζάνια

αυτάδενυπάρχουν,οινύμφεςανεβαίνουνστα
δέντρακαιοιπροσβολέςξεκινούναπότααρχικά
στάδιατηςβλάστησηςέωςκαιτιςαρχέςτηςάν-
θισης.Ένακαλλιεργητικόμέτροπουπροτείνεται
γιατηνελαχιστοποίησητηςπροσβολήςτωνδέν-
τρωναπότοέντομο,όπουαυτόείναι εφικτό,
είναιηδιατήρησητηςαυτοφυούςβλάστησης
μέχρικαι το τέλος τηςάνθισης τωνδέντρων.
Προσοχήπρέπειναδίνεταιαπότουςπαραγωγούς
ότανηπροσβολήείναιέντονηκαιοπληθυσμός
τουεντόμουυψηλός,ώστεναγίνεταιεπέμβαση
μεθερινάλάδια.
Τοάκαρι,πουπροκαλείτονκόκκινοτετράνυχο
σταεσπεριδοειδή,προσβάλλειταφύλλα,τους
βλαστούςκαιτουςκαρπούς,στηδενεαρήβλά-
στησησυνυπάρχουνόλα ταβιολογικάστάδια
τουακάρεως.Σεοπωρώνεςπουυπάρχουνπρο-
σβολέςσυνιστάταιηχρησιμοποίησητωνκατάλ-
ληλωνεγκεκριμένωνφυτοπροστατευτικώνακα-
ρεοκτόνων,αλλάκαιθερινώνλαδιών.
Τοάκαριτηςσκουριάςπροσβάλλεικυρίωςτους
καρπούςκαιλιγότεροταφύλλακαιτουςβλαστούς
τωνεσπεριδοειδών.Οικαρποίτωνπορτοκαλιών
καιτωνμανταρινιώναποκτούνχρώμασκουριάς,
ενώτωνλεμονιώνπαίρνουνχρώμααργυρόκαι
χρειάζεταιεπέμβασημεθερινάλάδιαστηνέαβλά-
στηση.Επίσης,προτείνεταιότανεμφανίζεταιτο
παραμορφωτικόάκαριτηςλεμονιάςπουπροκαλεί
παραμόρφωσητωνκαρπών,τωνανθέωνκαιτων
φύλλωνκυρίωςτηςλεμονιάς,ναγίνεταιεπέμβαση
μεθερινάλάδιακαιπάλιστηνέαβλάστηση.

ΑΜΠΕΛΙ

Ταμαύραμολύσματατηςφόμοψης
διαχειμάζουνστοπροσβεβλημένο

ξύλο,δηλαδήστιςκληματίδεςκαιστους
κορμούς τουαμπελιού.Η επέκταση
τηςασθένειαςευνοείταιαπότοβροχερό
καιρό,επειδήμετιςβροχέςταμολύ-
σματαμεταφέρονταιστουςνεαρούς
ευαίσθητουςιστούς.
Ηασθένειααντιμετωπίζεταιμεένανή
δύοπροληπτικούςψεκασμούςμετα
κατάλληλαεγκεκριμέναμυκητοκτόνα.
Οπρώτοςψεκασμόςγίνεταιμετηνέκ-
πτυξητωνοφθαλμώνκαιοδεύτερος
μετηνεμφάνισητωνπρώτωνφύλλων.
Τοωίδιοείναιέναςμύκηταςπουδια-
χειμάζεισταμάτιατηςβάσηςτηςκλη-
ματίδαςμετημορφήμυκηλίου.Τομό-
λυσμα (κονίδια)μεταφέρεταιμε τον
άνεμοκαιωςάριστεςσυνθήκεςανά-
πτυξηςτηςασθένειαςθεωρούνταιεκεί-
νεςπουηθερμοκρασίαείναιστους
25οCκαιησχετικήυγρασίαμεγαλύτερη
απότο40%.Ηπρώτηεπέμβασηγια
τηναντιμετώπισητουωιδίουπρέπει
ναγίνεταιστοστάδιο της έκπτυξης
των2-3φύλλων,μετηνεφαρμογήτων
κατάλληλωνεγκεκριμένωνμυκητο-
κτόνων.Προσοχήχρειάζεταιηπρώτη
επέμβασηναπραγματοποιείταιαργό-
τερα,ότανδενπροκαλούνταισοβαρές
ζημιέςαπότοωίδιο.

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

Γιατιςευαίσθητεςαπότοωίδιοποι-
κιλίεςτηςμηλιάςσυνιστάταιηαν-

τιμετώπισητηςασθένειαςμετηνεφαρ-
μογήκατάλληλουεγκεκριμένουμυ-
κητοκτόνου,με τοοποίομπορεί να
γίνεισυνδυασμένηκαταπολέμησηκαι
γιατοφουζικλάδιο.Τοπιοκατάλληλο
στάδιογιατηνεφαρμογήτουμυκη-
τοκτόνουείναιαυτότηςπράσινηςκο-
ρυφής.
Ταακμαίαθηλυκάτηςοπλοκάμπης
ωοτοκούνστηβάσητουκάλυκατων
ανθέωντηςαχλαδιάςκαιοι νεαρές
προνύμφεςπουεκκολάπτονταισελίγες
μέρεςδιεισδύουνστοεσωτερικότων
μικρώνκαρπών,απ’όπουκαιτρέφονται.
Απαιτείταιψεκασμός τουδεντρώνα,
πριναπότηνάνθιση,μετακατάλληλα
εγκεκριμέναεντομοκτόνακαιεπανά-
ληψητουψεκασμούκατάτηνπτώση
τωνπετάλωνστιςπεριπτώσειςπου
υπάρχουνπροσβολέςαπότοέντομο.
Σημειώνεταιότιοιπροσβεβλημένοι
νεαροίκαρποίπαρουσιάζουνπαρα-
μορφώσειςκαισκοτεινέςκηλίδεςπου
τελικάπέφτουν.
Ταενήλικαθηλυκάτηςκηκιδόμυγας
τωνμικρώναχλαδιώνωοτοκούνμετη
σειρά τουςμέσαστακλειστάάνθη,
πριναυτάανοίξουν.Ότανστουςοπω-
ρώνεςτηςαχλαδιάςεμφανιστούνθη-
λυκά τηςασθένειας,οι νεαρέςπρο-
νύμφεςεκκολάπτονταισελίγεςμέρες
καιτρέφονταιμετοεσωτερικότηςωο-
θήκης.Τακαρπίδιαπουέχουνπρο-
σβληθείείναιμεγαλύτερααπότααπρό-
σβλητακαισυχνάεμφανίζονταιπα-
ραμορφωμένα,ενώστησυνέχειαμαυ-
ρίζουνκαιπέφτουν.
Συνιστάταιψεκασμόςόταν ταάνθη
είναιδιογκωμένακαιπρινακόμααυτά
ανοίξουν,μεένακατάλληλοεγκεκρι-
μένοεντομοκτόνο,ότανέχουνπαρα-
τηρηθείσοβαρέςπροσβολέςκατάτην
προηγούμενηκαλλιεργητικήπερίοδο.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Αυξημένη επαγρύπνηση και λήψη μέτρων προστασίας των εσπεριδοειδών από έντομα
και ακάρεα, καθώς και των μηλοειδών (μηλιά - αχλαδιά) από το ωίδιο, την οπλοκάμπη
και την κηκιδόμυγα. Η φόμοψη και το ωίδιο στο αμπέλι αντιμετωπίζονται προληπτικά
με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Γράφουν οι γεωπόνοι  ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΥΛΟΣ



11ρεπορτάζΣάββατο 20 Aπριλίου 2013

Σ
ύμφωνα με τους

κτηνοτρόφους, κα-
τά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων

αντιμετώπισαν προειλημμένες
αποφάσεις για την τιμή που
είναι διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν οι κρεοπώλες, η
oποία περιορίζεται στα 4 ευρώ
το κιλό για τα κατσίκια. «Η
τιμή αυτή είναι απαράδεκτη»
σημειώνουν στην «Παραγω-
γή» κτηνοτρόφοι της Σάμου,
οι οποίοι δηλώνουν αποφα-
σισμένοι να σφάζουν στις μο-
νάδες τους τα ζώα και να τα
διαθέτουν στους καταναλωτές
έναντι των 7 ευρώ το κιλό.
«Είμαστε αποφασισμένοι να
προχωρήσουμε σε αυτήν τη
διαδικασία και είμαστε έτοιμοι
να αντιμετωπίσουμε όλες τις
συνέπειες του Νόμου, αλλά
δεν είμαστε έτοιμοι να υπο-
χωρήσουμε σε εκβιαστικές

τιμές» σημειώνουν οι κτηνο-
τρόφοι. Το ίδιο πρόβλημα αν-
τιμετωπίζουν και άλλα νησιά
και οι πιέσεις οξύνονται, δε-
δομένου ότι η διάθεση των
ζώων σε άλλες περιοχές της
χώρας αυξάνει το κόστος λό-
γω των μεταφορικών, οπότε
οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται
να μειώσουν τις τιμές για να
παραμείνουν ανταγωνιστικές.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
Παναγιώτης Πεβερέτος, με
υπόμνημά του στα υπουργεία
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας & Ναυτιλίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
καταγγέλλει το πρόβλημα
που έχει προκύψει και ζητά
το συντονισμό των φορέων
ώστε να επιτραπεί η μεταφο-
ρά των ζώων για σφαγή και
πώληση σε ηπειρωτικές πε-
ριοχές της χώρας.

Έσπασε (;) η συμφωνία
Την ίδια ώρα ανάστατοι είναι
χιλιάδες κτηνοτρόφοι στην
Κρήτη καθώς κινδυνεύουν να
μείνουν αδιάθετα χιλιάδες αρ-
νιά και κατσίκια, μετά την ακύ-
ρωση συμφωνίας με την αλυ-
σίδα λιανικής πώλησης «Μα-
ρινόπουλος». Σύμφωνα με
τους μετόχους της εταιρείας
Κρητικά Μιτάτα (κτηνοτρόφοι
από το Λασίθι, το Ηράκλειο
και το Ρέθυμνο), συναντήθη-
καν πριν από περίπου 20 μέρες
με στελέχη της «Μαρινόπου-
λος», οι οποίοι τους γνωστο-
ποίησαν ότι ενόψει του Πάσχα
η αλυσίδα ενδιαφέρεται να
αγοράσει 15.000 αρνιά και
κατσίκια για την τροφοδοσία
των καταστημάτων της σε όλη
τη χώρα. Κατά τη συνάντηση

δεν έγιναν διαπραγματεύσεις
για την τιμή, οι κτηνοτρόφοι
ωστόσο έκαναν γνωστό ότι
η τιμή παραγωγού προς το
σουπερμάρκετ θα είναι 5,50
με 5,70 ευρώ το κιλό και υπο-
λόγισαν ότι με το κόστος σφα-
ξίματος και τα μεταφορικά τα
αρνιά θα κατέληγαν στα ψυ-
γεία της αλυσίδας στην τιμή
των 6,20 ευρώ το κιλό. Στα
μέσα της εβδομάδας η συμ-
φωνία, σύμφωνα πάντα με
τους κτηνοτρόφους, ακυρώ-
θηκε, καθώς ο εκπρόσωπος
της «Μαρινόπουλος» τους
ενημέρωσε ότι ενδιαφέρονται
μόνο για 1.500 αμνοερίφια
προς 4,20 ευρώ το κιλό.
Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι
πρόκειται για μια συντονι-
σμένη πρακτική και ότι και
άλλες αλυσίδες λιανικής θα
μπουν σε αυτή τη λογική. Για
το λόγο αυτό προετοιμάζονται
να κλιμακώσουν τις αντιδρά-
σεις τους προκειμένου να τη-
ρηθεί η αρχική, κατά τους
κτηνοτρόφους, συμφωνία.

«Ποτέ δεν κάναμε
παραγγελία»
Από την πλευρά της, η εταιρεία
«Μαρινόπουλος» απαντά ότι
δεν προέβη ποτέ σε παραγ-
γελία αρνιών. Σε σχετική ανα-

κοίνωση που εκδόθηκε ανα-
φέρεται ότι η αλυσίδα σου-
περμάρκετ δείχνει προτίμηση
στα κρητικά προϊόντα και ελ-
πίζει στη συνέχιση της αγα-

στής συνεργασίας με τους
ντόπιους παραγωγούς. Αρ-
νείται ωστόσο ότι παρήγγειλε
αμνοερίφια μέσω των Κρη-
τικών Μιτάτων.

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΟΒΕΛΙΑ

Στον αέρα η αγορά αμνοεριφίων 
Σε αδιέξοδο βρίσκονται εκατοντάδες κτηνοτρόφοι
της Σάμου, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων
με τους κρεοπώλες του νησιού για την τιμή πώλησης
των αμνοεριφίων ενόψει του Πάσχα. 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

Οι κτηνοτρόφοι

καταγγέλλουν

«συντονισμένη

πρακτική» από τις

αλυσίδες λιανικής

Σε τιμή παρα-
γωγού στα

5,5 ευρώ το κιλό και συντο-
νισμένες δράσεις για την

προστασία της αγοράς από
τις ελληνοποιήσεις αμνοερι-

φίων συμφώνησαν σε πρώτη
φάση το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης με το Σύνδεσμο Ελ-
λήνων Κτηνοτρόφων, ενόψει του

Πάσχα.
«Αυτό που μένει είναι να δούμε τελικά

τι απ’ όλα αυτά που συμφωνήσαμε θα
γίνει πράξη» τονίζει ο πρόεδρος του

ΣΕΚ Παναγιώτης Πεβερέτος, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι η τιμή παραγωγού παραμένει
ίδια με τα περσινά επίπεδα, παρά τα υψηλά
κόστη συντήρησης των μονάδων που αντι-
μετώπισαν το τελευταίο χρόνο οι Έλληνες
κτηνοτρόφοι.

Όσο πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα, η προσοχή
στρέφεται στις ελληνοποιήσεις. Αν και το υπουργείο
έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίεςγια την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος και την προστασία τόσο
της εγχώριας παραγωγής όσο των καταναλωτών,
ο ΣΕΚ κατέθεσε τις δικές του προτάσεις, οι οποίες
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε πιο καθαρή βάση.
Ωστόσο, αυτό στο οποίο ελπίζουν οι κτηνοτρόφοι
είναι, όπως σημειώνουν, ο περιορισμός και όχι –αν
και το επιθυμούν– η εξάλειψη του φαινομένου των
ελληνοποιήσεων. «Είμαστε ρεαλιστές» σημειώνουν
χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τα συμφέροντα
είναι τόσο ισχυρά, που οι κτηνοτρόφοι δέχονται
πυρά εκ των έσω... Μάλιστα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων για την τιμή
και τα «βαφτισμένα» ελληνικά αμνοερίφια, ενόψει
του Πάσχα, άκουσαν ότι αλυσίδες λιανικής μπορούν
να πωλούν χαμηλότερα από την τιμή αγοράς από
τους Έλληνες παραγωγούς. «Αυτό δεν μπορεί να
το στηρίξει καμία οικονομική θεωρία. Δεν είναι δυ-

νατόν να αγοράζω 6 ευρώ και να πουλάω 4 ευρώ.
Γι’ αυτόν το λόγο κρατάμε πάντα μικρό καλάθι» ση-
μειώνουν οι παραγωγοί. 

Προτάσεις
Οι 5 προτάσεις του ΣΕΚ προβλέπουν:
8τον έλεγχο στις πύλες εισόδου της χώρας για ελ-
ληνοποίηση εισαγόμενων αμνοεριφίων
8το δειγματοληπτικό έλεγχο σε παραγωγούς έως
και κρεοπώλες για την προέλευση των αμνοερι-
φίων
8την εξάλειψη των προβλημάτων που υπάρχουν
σε πολλά λιμάνια των νησιών της χώρας, όπου δεν
μπορούν να διακινηθούν ζώντα ζώα, με αποτέλεσμα
να συμπιέζονται οι τιμές των αμνοεριφίων
8την προώθηση και την ανάδειξη του αιγοπρόβειου
κρέατος στην εγχώρια αλλά και στην ξένη αγορά
8την αντιμετώπιση της πολιτικής των προσφορών
αμνοεριφίων από τα σουπερμάρκετ κάτω από τις
τιμές της αγοράς.

Συμφέροντα πίσω από τις ελληνοποιήσεις 
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Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@yahoo.gr)

«Μαγιά» για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στην ελληνική κτηνοτροφία,
βελτίωση του εισοδήματος του Έλληνα κτηνοτρόφου και μείωση της εξάρτησης της
χώρας από τις εισαγωγές κρέατος προσφέρει το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία

επιπλέον 500 κτηνοτροφικών μονάδων σε όλη τη χώρα στα νέα κτηνοτροφικά πάρκα
που θα χωροθετηθούν.

ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ερχονται επενδύσεις μέσω 
των κτηνοτροφικών πάρκων

Το ελληνικό μοντέλο

Στις δυτικές πλαγιές της Όθρυος, στο Νομό Μα-
γνησίας, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων και σε

απόσταση 40 χιλιομέτρων από την κοντινότερη
κωμόπολη (τον Αλμυρό), οι 700 κάτοικοι, όλοι
τους κτηνοτρόφοι, απολαμβάνουν εισοδήματα
από 30 έως 100 χιλιάδες ευρώ και μια ποιότητα
ζωής που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την πλούσια
Ελβετία. 
Εδώ ο κόσμος δεν φεύγει προς τα αστικά κέντρα,
αλλά επιστρέφει στο χωριό του. Με ποσοστό
ανεργίας στο μηδέν και με μέσο όρο ηλικίας τα
40 έτη, ο πληθυσμός διπλασιάστηκε μέσα στα τε-
λευταία 15 χρόνια. 
Η ιστορία του χωριού Ανάβρα με τον πολυμήχανο
και οραματιστή πρόεδρο είναι λίγο-πολύ γνωστή:
ένας εγκαταλελειμμένος τόπος σε υψόμετρο χιλίων
μέτρων και με λίγους κατοίκους, που ασκούσαν
την κτηνοτροφία με πεπαλαιωμένες μεθόδους,
έγινε κέντρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σήμερα
στα 3 κτηνοτροφικά πάρκα που έχουν δημιουργηθεί
εκτρέφονται 5.000 αγελάδες, 5.000 χοιρομητέρες
και 15.000 γιδοπρόβατα, τα οποία για εννέα μήνες
βόσκουν ελεύθερα σε μια ορεινή έκταση 130.000
στρεμμάτων, η οποία δεν λιπαίνεται και δεν ρυ-
παίνεται. 
Η πρόοδος συνεχίστηκε με την κατασκευή του
σφαγείου βιολογικής γραμμής, το μοναδικό δημόσιο
στην Ελλάδα, με πιστοποίηση από τη ΔΗΩ (Ορ-
γανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων). Έτσι μπήκε τάξη και δημιουργήθηκε
η βάση για την ανάπτυξη της βιοκτηνοτροφίας,
με συνέπεια οι παραγωγοί να κερδίζουν σημαντικά
ποσά από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με χρήματα της οποίας έγιναν οι περισσότερες
υποδομές.

Στην πόλη Άκαστο, περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων
ποταμών της Ουγγαρίας, του Δούναβη και του Τιβίσκου, όπου η

κτηνοτροφία έχει μακροχρόνια παράδοση, βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο
του Kiskunság. Σε αυτή την περιοχή η βόσκηση ως δραστηριότητα
που διατηρεί την παραδοσιακή κατάσταση της περιοχής όχι μόνο
επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται. Εκεί η οικογένεια Néma εγκατέστησε
κτηνοτροφική μονάδα, η οποία αριθμεί πάνω από 250 βοοειδή Ουγγαρίας
(είδος σίμενταλ), που αποτελούν τη μόνιμη βάση των ζώων της μονάδας.
Η οικογένεια Néma, που εδώ και πολλές γενιές ασχολείται με την
κτηνοτροφία, δημιούργησε το 2000 τη φάρμα της, στην οποία από τις
αρχές του καλοκαιριού έως το φθινόπωρο, σε περιφραγμένους χώρους
που προστατεύονται με ηλεκτρικό βοσκό, δραστηριοποιείται στη
βόσκηση σφαγίων βοοειδών. Σκοπός της μονάδας είναι πρώτα απ’ όλα
η παραγωγή εξαγώγιμου κρέατος καλής ποιότητας, καθώς και η
εκτροφή ζώων. Κατά την άποψη των ειδικών, τα μοσχάρια που μεγάλωσαν
στα παραδοσιακά βοσκοτόπια του Άκαστο ξεπερνούν τις τιμές που
ορίζει ο ποιοτικός έλεγχος στο είδος τους. Η φυτική σύνθεση των
λιβαδιών περιλαμβάνει πολυάριθμα αρωματικά και αναζωογονητικά
φυτά, τα οποία, με φυσικό τρόπο, αυξάνουν την αντοχή των ζώων,

συμβάλλοντας στη μακροζωία τους και στην τελειότητα του κρέατός
τους. Η γονιμοποίηση γίνεται με εκλεκτά μοσχάρια στην ύπαιθρο, εξα-
σφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεχή ποιότητα και του ζώου-
κρέατος, και του ζώου για γονιμοποίηση. Τα βοοειδή διαμένουν σε ένα
σύστημα ημίκλειστων στάβλων από το φθινόπωρο έως τη άνοιξη. Τα
απαραίτητα φυτά για το τάισμα των ζώων, όπως το καλαμπόκι, η
λουκέρνη, το σιτάρι, παράγονται από την ίδια την επιχείρηση, σε
έδαφος που δεν γνώρισε ποτέ φυτοφάρμακα. Λόγω του εξαιρετικού
κλίματος της περιοχής δεν χρειάζεται χημική παρέμβαση, πράγμα που
επιτρέπει την υψηλή ποιότητα της τροφής των ζώων, ακόμα και το
χειμώνα. Όλες οι διαδικασίες της παραγωγής, του αλωνίσματος και
της συντήρησης των φυτών γίνονται με μηχανήματα και ανθρώπινο
δυναμικό της επιχείρησης. 

Το ουγγρικό μοντέλο

Τ
α αποτελέσματα από τις περι-

πτώσεις ανάπτυξης φιλικών προς
το περιβάλλον κτηνοτροφικών πάρ-
κων σε περιοχές όπως τα Ανάβρα

Μαγνησίας, οι οποίες υιοθέτησαν μοντέλα
που αναπτύσσονται εδώ και χρόνια στο εξω-
τερικό προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλό ει-
σόδημα στους παραγωγούς, είναι ήδη εν-
τυπωσιακά . Ενδεικτικό παράδειγμα του τρό-
που ανάπτυξης των εν λόγω πάρκων, αλλά
και των πλεονεκτημάτων για τον κτηνοτρόφο
και το περιβάλλον, αποτελεί το παράδειγμα
της κτηνοτροφικής μονάδας της οικογένειας
Néma στην Ουγγαρία, η οποία έχει επιλέξει
την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής
από τη ζωοτροφή (παράγεται βιολογικά
εντός του κτήματος) μέχρι το τελικό προϊόν
(διαθέτει σφαγείο). 
Στη χώρα μας, στη σειρά για την εφαρμογή
του εν λόγω μοντέλου, βρίσκονται ολόκληρες
περιοχές από τους Νομούς της Ηπείρου, της
Λακωνίας, της Φθιώτιδας, της Καβάλας, αλλά
και ευρύτερες περιοχές των Νομών της
Δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης. 
Στα…σκαριά βρίσκεται ήδη η προσπάθεια
χωροθέτησης κτηνοτροφικού πάρκου στην
Αρκαδία, σε αναξιοποίητη κρατική έκταση

ανάπτυξη των κτηνοτροφικών πάρκων απαι-
τείται η καταγραφή, η ταξινόμηση και η χαρ-
τογράφηση των βοσκότοπων, για τη δυνα-
τότητα εγκατάστασης και ανάπτυξης κτη-
νοτροφικών δραστηριοτήτων στις κατάλληλες
περιοχές. Επίσης, χρειάζεται ανάλυση του
μοντέλου αξιολόγησης βοσκοϊκανότητας
των λιβαδιών κάθε περιοχής σε επίπεδο
δήμου, περιφερειακής ενότητας και περιφέ-
ρειας της χώρας (π.χ., τα πρόβατα βόσκουν
σε πιο ψηλά σημεία λόγω του ότι τρώνε ψιλό
χορτάρι, ενώ οι αίγες σε πιο χαμηλά υψομε-
τρικά σημεία), καθώς και βελτιώσεις βλά-
στησης με σπορά επιθυμητών λιβαδικών ει-
δών, φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, φυσικά
λιπάσματα κ.ά., ώστε να περιοριστεί η χρήση
έτοιμων ζωοτροφών και να μειωθεί το κόστος
παραγωγής. 
Τέλος, είναι απαραίτητη η ορθολογική δια-
χείριση βοσκότοπων, με ειδικά συστήματα
βόσκησης ή τροφοδοσίας νερού, ώστε κάθε
κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή ομάδα αυτών
να αναπτύσσεται σε αυτοδύναμες λιβαδικές
μονάδες. 

250 στρεμμάτων, με στόχο την ανάπτυξη
από 6 παραγωγούς κτηνοτροφικών ενσταυ-
λισμένων μονάδων, που θα προμηθεύουν
με βιολογικό γάλα μια τυροκομική μονάδα
που έχει ιδρυθεί στην περιοχή και παράγει
φρέσκο τυρί. 
Για τα τυροκομικά προϊόντα έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον να υπογράψει πολύχρονη συμ-
φωνία συνεργασίας γαλλική εταιρεία, που
παράγει ντελικατέσεν τυριά, η οποία έχει
ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές.
Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί που σκοπεύουν
να ενταχθούν στην κτηνοτροφική ζώνη είναι
ενταγμένοι στα Σχέδια Βελτίωσης και ανα-
μένουν τις εγκρίσεις των φακέλων τους. 
Στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων είναι το πιλοτικό μοντέλο της
Τρίπολης να επεκταθεί σε όλη την Πελοπόν-
νησο, να δημιουργηθεί σε αναξιοποίητα δη-
μόσια αγροτεμάχια ζώνη κτηνοτροφικών
εκτάσεων που θα μπορούσε να συμπεριλάβει
ακόμη και 500 κτηνοτρόφους.
Σύμφωνα με παλαιότερες προτάσεις του Ιν-
στιτούτου Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ), για την
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Το καταναλωτικό κοινό σε Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία
κερδίζουν τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Ει-

δικότερα, από τη μια η φέτα στη Γαλλία και από την άλλη
το ελληνικό γάλα και γιαούρτι στη Μεγάλη Βρετανία ανε-
βάζουν συνεχώς τη θέση τους στην αγορά, όπως αποκα-
λύπτεται από στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγές τους. 
Σε ό,τι αφορά τη φέτα, τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας στο Παρίσι για
το σύνολο των «λευκών τυριών» που εισάγονται στη χώρα
καταδεικνύουν πως το 2012 η αξία των εισαγωγών του
ελληνικού προϊόντος στη Γαλλία αυξήθηκε σχεδόν κατά
4% σε σχέση με το 2010 και η φέτα βρέθηκε στην πρώτη
θέση, συγκριτικά με τα λοιπά αντίστοιχα προϊόντα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών που κυκλοφορούν στη γαλλική αγορά. 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα «λευκά τυριά» της Δανίας
βρίσκονται στη δεύτερη θέση και ακολουθεί η Ιταλία. Η
Ελλάδα εξάγει επίσης προς τη Γαλλία κεφαλοτύρι, κεφα-
λογραβιέρα και κασέρι. 
Την ίδια ώρα μεγάλη αύξηση σε ποσοστό 29,6% κατέγραψαν
οι πωλήσεις ελληνικού τύπου γιαουρτιού στην αγορά της
Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του
γραφείου Οικονομικών και Εμ-
πορικών Υποθέσεων της ελ-
ληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο
η κατηγορία «ελληνικού τύπου
γιαούρτι» (Greek style) κατέ-
γραψε, κατά τη διάρκεια του
έτους, εντυπωσιακή αύξηση
(τη μεγαλύτερη στο σύνολο
της αγοράς), κατά 29,6% σε
όγκο πωλήσεων και 43,1% σε
αξία (στην κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο τα προϊόντα
που παράγονται στην Ελλάδα, τα Greek yoghurts, όσο και
τα ονομαζόμενα στη βρετανική αγορά Greek style), ενώ
το απλό/φυσικό γιαούρτι είχε σημαντική αύξηση όγκου
πωλήσεων κατά 17,8%. 

Από τις 24 Απριλίου έως τις 28 Απριλίου θα διεξαχθεί
φέτος η «Αγροτική Έκθεση-Αγροτικών Ειδών και Υπη-

ρεσιών», που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κοζάνης σε
συνεργασία με το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στο Εκθεσιακό
Κέντρο (Κοίλα Κοζάνης). 
Οι δύο εκθέσεις θα αναπτυχθούν σε δύο επίπεδα ως εξής: 
Α) Εξωτερικός χώρος Α: φυτώρια ανθέων, δενδρυλλίων
(οπωροφόρων και καλλωπιστικών) και οπωροκηπευτικών
φυτών, αρωματικά φυτά, φυτά – υπηρεσίες, αγροτικά μη-
χανήματα και συναφή είδη.
Β) Εσωτερικός χώρος: αγροτικά είδη και υπηρεσίες (συνε-
ταιρισμοί/σωματεία, φάρμες αγροτικές και κτηνοτροφικές,
εκτροφεία θηραμάτων), εφόδια, είδη κυνηγού και αλιείας,
κλαδικά έντυπα. 
Γ) Εξωτερικός χώρος Β: αυτοκίνητα αγροτικά, τύπου τζιπ
(4 x 4) κ.ά. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ενημε-
ρωτικές ημερίδες και εργαστήρια, με θέματα αγροτικού
ενδιαφέροντος, ενώ θα γίνει αφιέρωμα στο «Κυνήγι και
αλιεία», το οποίο θα περιλαμβάνει την παρουσία των Ερα-
σιτεχνικών Συλλόγων Κυνηγών Δυτ. Μακεδονίας, των Συλ-
λόγων Ερασιτεχνικών Αλιέων, επιχειρήσεις με είδη κυνηγού
και σχετικά έντυπα. 

Κερδίζουν την Ευρώπη 
τα ελληνικά γαλακτοκομικά

Ανθοκομική και Αγροτική Έκθεση
στην Κοζάνη

Εκδήλωση για την καλλιέργεια της ελιάς στην Κρήτη

Π
ροβάλλοντας ως

επιχείρημα την
ανάγκη να ενισχυ-
θεί η αξιοπιστία

του ταχέως αναπτυσσόμενου
κλάδου στο καταναλωτικό
κοινό, ο Ευρωπαίος επίτροπος
άφησε να εννοηθεί ότι οι εν
λόγω αλλαγές θα αφορούν
τόσο το σύστημα πιστοποί-
ησης όσο και το σύστημα των
ελέγχων των βιολογικών προ-
ϊόντων, με αύξηση των κυρώ-
σεων στις περιπτώσεις απάτης. 
Διευκρίνισε δε πως, στο πλαί-
σιο της αναθεώρησης του
ισχύοντος νομικού πλαισίου,

πρέπει να αποφευχθούν η εκ-
βιομηχάνιση της αλυσίδας
παραγωγής και εμπορίου –
που είναι κάτι που δεν θέλουν
οι πολίτες– και οι περίπλοκοι
κανονισμοί, που φέρνουν πρό-
σθετες δαπάνες στις μικρές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
ουσιαστικά τις αποκλείουν
από τη βιολογική γεωργία. 

«Αναντιστοιχία
προσφοράς-ζήτησης» 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιόλος
ανέφερε: «Η βιολογική γεωρ-
γία χρησιμοποιεί πάνω από
το 5% της ευρωπαϊκής γεωρ-

γικής γης. Πολλοί νέοι γεωργοί
επιλέγουν να ασχοληθούν με
αυτή, με αποτέλεσμα η έκταση
γης που διατίθεται να έχει
υπερδιπλασιαστεί κατά τα τε-
λευταία δέκα χρόνια.
»Την ίδια στιγμή η παγκόσμια
αγορά έχει τετραπλασιαστεί
και είναι τώρα αξίας 44,6 δισ.
ευρώ. Η αναντιστοιχία μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης στην
Ευρώπη είναι η κύρια πρό-
κληση που αντιμετωπίζει ο
τομέας. Σήμερα η ζήτηση ξε-
περνά την προσφορά, όμως
είναι πολύ σημαντικό να πα-
τάξουμε όλους όσοι προσπα-
θούν να παραπλανήσουν τους
καταναλωτές.
»Αν ελαστικοποιήσουμε τα
πρότυπα, τότε θα μειωθεί και
η ζήτηση. Πρέπει να προστα-
τεύσουμε τον κλάδο και την
ποιότητα των προϊόντων του».
Επίσης, ανέφερε πως «θα πρέ-
πει να αυξήσουμε τους ελέγ-

χους ποιότητας των εισαγό-
μενων βιολογικών προϊόντων
από τις τρίτες χώρες. Η πρό-
κληση είναι να καταφέρουμε
να συμβιβάσουμε την αυξη-
μένη ζήτηση χωρίς να θέσου-
με σε κίνδυνο την ίδια τη φύση
των βιολογικών τροφίμων». 
Ο επίτροπος αναφέρθηκε και
στο μεγάλο ενδιαφέρον που
έδειξαν οι πολίτες της ΕΕ στη
διαβούλευση της Κομισιόν,
όπου υποβλήθηκαν on-line
περίπου 45.000 απαντήσεις
στο ερωτηματολόγιο. «Η επι-
τυχία αυτή αποδεικνύει ότι οι
πολίτες έχουν υψηλές προσ-
δοκίες για τη βιολογική γε-
ωργία. Στη συνέχεια, όλες αυ-
τές οι απαντήσεις, που κατα-
τέθηκαν διαδικτυακά, θα ανα-
λυθούν με σκοπό να συμβά-
λουν στην αναθεώρηση του
πολιτικού και νομικού πλαισίου
για τη βιολογική γεωργία στην
Ευρώπη» τόνισε ο κ. Τσιόλος. 

Την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου
για τα βιολογικά προϊόντα μελετά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ντάτσιαν Τσιόλος. 

Αλλαγή νομικού πλαισίου 
για τα βιολογικά

Εκδήλωση με θέμα «Η ελιά και η καλ-
λιέργειά της, μέρος δεύτερο» διορ-

γανώνει ο Αναπτυξιακός-Πολιτιστικός
Φορέας «Τα όμορφα χωριά μας» και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου-
Κρύας Βρύσης, σήμερα Σάββατο 20
Απριλίου 2013 και ώρα 17.00 μ.μ. στο
παλιό ελαιουργείο στην Κρύα Βρύση
Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης περιλαμ-
βάνονται τα εξής:

n θεωρητικές εισηγήσεις των ομιλη-
τών

n ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή
προβληματισμών. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
n «Η αντιμετώπιση του δάκου και άλ-

λων εντόμων της ελιάς» με εισηγήτρια
την κα Κυριακή Βαρίκου (γεωπόνο,
υπεύθυνη Εργαστηρίου Εντομολο-
γίας του Ινστιτούτου Ελιάς και Υπο-
τροπικών Φυτών Χανίων). 

n «Η θρέψη της ελιάς σε σχέση με την
προστασία του εδάφους» με εισηγητή
τον κ. Αριστείδη Σταματάκη (γεω-
πόνο, υπεύθυνο Εργαστηρίου Εδα-
φολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής
στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστι-
τούτο Χανίων). 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ



Δ
εδομένης της οικονομικής

κρίσης που μαστίζει τη
χώρα, οι Έλληνες κατα-
ναλωτές στρέφονται ολο-

ένα και περισσότερο στην αγορά
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, προ-
καλώντας «σύγκρυο» στα επιτελεία
των άλλοτε μεγάλων «παικτών» του
κλάδου. 
Μάλιστα, οι τελευταίοι βλέπουν
εδώ και καιρό τα μερίδια αγοράς
τους να συρρικνώνονται και τις πω-
λήσεις τους να υποχωρούν προς
όφελος της ιδιωτικής ετικέτας. 
Γι’ αυτό το λόγο οι κορυφαίοι στην
εγχώρια αγορά τροφίμων αποφά-
σισαν να «επιτεθούν» με μεγάλες
προσφορές, προωθώντας παράλ-
ληλα και νέα προϊόντα, αλλάζοντας
έστω και για λίγο το κλίμα υπέρ
τους. 

Αποτέλεσμα της μεσοσταθμικής
μείωσης των τιμών και της πολιτικής
προσφορών, είναι η αιφνίδια υπο-
χώρηση της ιδιωτικής ετικέτας. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία της Nielsen, οι πωλήσεις
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
το πρώτο δίμηνο του 2013 υποχώ-
ρησαν κατά 5,8% και διαμορφώ-
θηκαν σε 116,1 εκατ. ευρώ από
123,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα πέρυσι. Μάλιστα, σε ορισμέ-
νες βασικές κατηγορίες αγαθών,
όπως τα μπισκότα (-12,7%), το χαρτί
τουαλέτας (-10,4%), οι χυμοί (-7,6%)
και τα ζυμαρικά (-7,3%) η πτώση
ήταν σημαντική, ενώ στο στιγμιαίο
καφέ ιδιωτικής ετικέτας ξεπέρασε
ακόμη και το 30%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βιομη-
χανίες επώνυμων προϊόντων επω-
φελήθηκαν από τη στροφή των κα-
ταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα
και στους Έλληνες παραγωγούς,

ενώ δεν πρέπει παραβλέπει
κανείς το γεγονός πως η
υποχώρηση της ιδιωτικής
ετικέτας συνδέεται και με
τη γενικότερη κάμψη της
κατανάλωσης στο λιανεμ-
πόριο τροφίμων. 
Σύμφωνα με Έλληνες πα-
ραγωγούς, ο ανταγωνι-
σμός στον κλάδο των τρο-
φίμων φαίνεται να εντεί-
νεται ολοένα και περισ-

σότερο, ενώ εάν οι εταιρείες επώ-
νυμων προϊόντων συνεχίσουν την
τακτική μείωσης των τιμών και των
«γενναίων» προσφορών, τότε θα
ανακτήσουν ξανά το έδαφος που
έχουν χάσει στην ελληνική αγορά. 
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά
παράγοντες της αγοράς, οι Έλληνες
καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα
με αποκλειστικό κριτήριο πλέον
την τιμή τους, χωρίς να ενδιαφέ-
ρονται πραγματικά για την ποιότητά
τους. 
Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν οι
ίδιοι, τα σουπερμάρκετ ενισχύουν
τον ήδη ισχυρό ανταγωνισμό που
υπάρχει ανάμεσα και στις δύο πλευ-
ρές, τοποθετώντας στα ράφια τους
ολοένα και περισσότερα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας, προσφέροντας
στο αγοραστικό κοινό μια ευρύτερη
γκάμα σε τιμές που ποικίλλουν. 
Ο ανταγωνισμός δεν αφήνει περι-
θώρια εφησυχασμού, αναφέρουν
κύκλοι από την εγχώρια αγορά, το-
νίζοντας πως εάν οι επώνυμοι παί-
κτες του κλάδου σταματήσουν τις
προσφορές, τότε η ιδιωτική ετικέτα
θα βγει μπροστά ξανά… 
Στη… μάχη, όπως όλα δείχνουν,
προτίθενται να ριχτούν το επόμενο
διάστημα οι βιομηχανίες, καθώς η
υποχώρηση της ζήτησης και η πτώ-
ση της κατανάλωσης, καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη της υποχώ-
ρησης των τιμών. 
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Πολύ σκληρός εξελίσσεται ο
ανταγωνισμός στον κλάδο των
τροφίμων όσον αφορά τα
επώνυμα προϊόντα και τα
αντίστοιχα ιδιωτικής ετικέτας.
Σύμφωνα με την αγορά, οι
Έλληνες καταναλωτές
αγοράζουν προϊόντα με
αποκλειστικό κριτήριο πλέον
την τιμή τους, χωρίς να
ενδιαφέρονται πραγματικά
για την ποιότητά τους.

Εντείνεται ο ανταγωνισμός 
στον κλάδο των τροφίμων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen,
οι Έλληνες καταναλωτές συνεχίζουν

να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε
γάλατα και τυροκομικά private label.
Την ίδια ώρα, σε ορισμένες κατηγορίες,
όπως στο χαρτί τουαλέτας και την κα-
τεψυγμένη ζύμη, η ιδιωτική ετικέτα
έχει εδραιώσει την παρουσία της ως ο
αδιαφιλονίκητος ηγέτης, ενώ σε άλλες,
όπως στα συσκευασμένα αλλαντικά και
στις σοκολάτες, συγκαταλέγεται ανάμεσα
στους πρωταγωνιστές με υψηλά μερίδια
αγοράς. Επισημαίνεται ότι στο πρώτο
δίμηνο του 2013, οι πωλήσεις του γά-
λακτος ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκαν
κατά 10% και ανήλθαν σε 7,6 εκατ.
ευρώ, ενώ οι πωλήσεις του γιαουρτιού
ιδιωτικής ετικέτας ενισχύθηκαν κατά
4,6% και έφθασαν στα 2,5 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται πως συγκριτικά με τις τιμές
των προϊόντων στο εξωτερικό, η Ελλάδα
συνεχίζει να παραμένει ακριβότερη,
είτε στα επώνυμα είτε στα ανώνυμα.
Για τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας
αρκεί να συγκρίνει κανείς τις τιμές στις
οποίες πωλούν τα προϊόντα τους οι
hard retailers στη χώρα μας, σε σύγκριση
με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Για τα
επώνυμα προϊόντα είναι ενδεικτικά τα
περσινά στοιχεία της Eurostat σύμφωνα
με τα οποία το 2011 η χώρα μας ήταν
η πιο ακριβή πανευρωπαϊκά στο γάλα
και τα τυροκομικά με απόκλιση 31,5%
από το μέσο όρο, 8η ακριβότερη στα
δημητριακά και το ψωμί, 7η ακριβότερη
στα λίπη και τα έλαια με 15,7% απόκλιση
από το μέσο όρο, ενώ παρόμοια εικόνα
παρουσιάζαμε και σε άλλα αγαθά, όπως
τα έπιπλα, οι οικιακές συσκευές κ.ά.,
με την κατάσταση να μην έχει αλλάξει
ιδιαίτερα το 2012, όπως τουλάχιστον
αποτυπώνεται στον έστω και οριακό
πληθωρισμό. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Ψηφίζουν ιδιωτική 
ετικέτα σε γάλα και τυρί
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Τη λήψη μέτρων από την
πολιτεία ώστε να στηριχ-

θούν οι εξαγωγές φρούτων
και λαχανικών, να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα και να
διασφαλίσουν μια σταθερά
υψηλή θέση στις διεθνείς αγο-
ρές, ζητά ο Σύνδεσμος Ελλη-
νικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής
Διακίνησης Φρούτων, Λαχα-

νικών και Χυμών Incofruit-
Hellas.
Καταθέτοντας προτάσεις, με
στόχο να δημιουργηθούν ευ-
νοϊκότερες συνθήκες για τα
συγκεκριμένα προϊόντα και
να αντιμετωπιστούν προβλή-
ματα που σήμερα δυσκο-
λεύουν την προώθησή τους
στο εξωτερικό, ο εκπρόσωπος
του Συνδέσμου κ. Γ. Πολυχρο-
νάκης έθεσε ως προτεραι-
ότητα τα εξής:
α) Άμεση επιστροφή ΦΠΑ.
β) Κατάργηση του ανταπο-
δοτικού τέλους «ελεγχόση-
μου» (και ενεργοποίηση του
εγκεκριμένου εμπόρου).
γ)Αποκατάσταση ομαλής και
νόμιμης εικόνας στη διαμόρ-
φωση του εξαγωγικού κό-
στους με εφαρμογή αντικει-

μενικού τρόπου προσδιορι-
σμού των εργοδοτικών ει-
σφορών των εξαγόμενων-εμ-
πορευόμενων τυποποιημένων
οπωροκηπευτικών.
δ)Εξασφάλιση επαρκούς χρη-
ματοδότησης των υπερωριών
των τελωνειακών. αλλά και
του ωραρίου λειτουργίας των
τελωνείων για την ομαλή δια-
κίνηση-εξαγωγή των φθαρτών
οπωροκηπευτικών προϊόντων
(ενεργοποίηση του θεσμού
του εγκεκριμένου τελωνειακά
φορέα-registered exporters)
και επίσπευση του προχωρη-
μένου βήματος του Single
Window for Export.
ε) Πραγματοποίηση αυστη-
ρών ελέγχων για αντιμετώπιση
της κυκλοφορίας ατυποποί-
ητων ελληνικών οπωροκη-

πευτικών προϊόντων εντός
και εκτός Ελλάδος.
στ)Εντατικοποίηση των ελέγ-
χων στα λιμάνια για την αντι-
μετώπιση λαθραίας επιβίβα-
σης μεταναστών και ζημίας
στα προς εξαγωγή έμφορτα
αυτοκίνητα.
ζ) Στήριξη και ενέργειες προ-
ώθησης των εξαγωγών οπω-
ροκηπευτικών νωπών και με-
ταποιημένων, κυρίως για τη
διατήρηση των παραδοσια-
κών για τα προϊόντα μας αγο-
ρών και δευτερευόντως για
διείσδυση σε νέες αγορές. 
η) Οργάνωση δράσεων μάρ-
κετινγκ και προώθησης των
εξαγωγών οπωροκηπευτικών,
νωπών και μεταποιημένων,
μέσα από αλυσίδες καταστη-
μάτων σε συγκεκριμένες αγο-

ρές, όπου έχουν γίνει ήδη ση-
μαντικά βήματα κατάκτησης
από τους φορείς των εξαγω-
γών μας.
θ) Επίσπευση της υπογραφής
από τα υπουργεία Αγροτικής
Ανάπτυξης και Εξωτερικών
διμερών φυτοϋγειονομικών
πρωτόκολλων συνεργασίας,
όπως έκανε η Ιταλία, διότι οι
καθυστερήσεις λόγω γραφει-
οκρατίας έχουν στερήσει τη
δυνατότητα διείσδυσης των
ελληνικών νωπών οπωροκη-
πευτικών προϊόντων σε Ταϊ-
βάν, Ν. Κορέα, Ινδία, Ταϊλάνδη,
Βιετνάμ, Ιαπωνία, Νέα Ζηλαν-
δία και Αυστραλία. 
ι)Επέκταση του πρωτοκόλλου
συνεργασίας που υπάρχει για
τα ακτινίδια με την Κίνα και
σε άλλα προϊόντα.

Σ
ύμφωνα με πληροφορίες,

κτηνοτρόφοι, κυρίως της
Κεντρικής Μακεδονίας, δέ-
χονται πλέον προτάσεις συ-

νεργασίας από άλλες μεγάλες γαλα-
κτοβιομηχανίες, ενώ σε πολλές πε-
ριπτώσεις οι τιμές διαμορφώνονται
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με
αυτές που επικρατούν στην αγορά.
Μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι από
τους παραγωγούς βρίσκονται στις
διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες επι-
χειρήσεις του κλάδου και συνεχίζουν
να παραδίδουν το γάλα, κυρίως σε
μικρές τυροκομικές μονάδες, στην
τιμή των 33-35 λεπτών το κιλό. 
Πολλοί, ωστόσο, είναι αυτοί που ήδη
έχουν ξεκινήσει συνεργασία με τη
ΜΕΒΓΑΛ, ενώ ελάχιστες συνεργασίες
έχουν ξεκινήσει και με βιομηχανία
της Θεσσαλίας, η οποία μάλιστα κα-
ταβάλλει από τις υψηλότερες τιμές
στον παραγωγό, περίπου 42 λεπτά/κι-
λό. Η εταιρεία, άλλωστε, έχει σκοπό,
σύμφωνα με τους παραγωγούς, να
επεκτείνει τις συνεργασίες τους επό-

μενους μήνες με τους κτηνοτρόφους
της περιοχής, αν και πολλοί, για λό-
γους επιβίωσης, έχουν ήδη μετακι-
νήσει τις μονάδες τους σε κοντινό-
τερες περιοχές.
Στο μεταξύ, η συνεταιριστική γαλα-
κτοβιομηχανία ΕΒΟΛ γνωστοποίησε
το ενδιαφέρον της για το αγελαδινό
μακεδονικό γάλα. 
Οι πρόσφατες συνεργασίες της συ-
νεταιριστικής βιομηχανίας με αλυσίδα
λιανικής που δραστηριοποιείται σε
όλη την Ελλάδα αύξησαν τις ανάγκες
για πρώτη ύλη. Οπότε η συνεργασία
του συνεταιρισμού με παραγωγούς
που παλαιότερα συνεργάζονταν με
την ΑΓΝΟ, περιλαμβάνει αφενός την
απορρόφηση της παραγωγής και
αφετέρου την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών. 
Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το άνοιγμα
της ΕΒΟΛ έγινε αρχικά στη Δυτική
Μακεδονία, ενώ το 90% των γαλα-
κτοπαραγωγών που συνεργάζονταν
με την ΑΓΝΟ βρίσκεται στην Κεντρική
Μακεδονία. 

«Τρέχουν» τα προβλήματα
Στο μεταξύ, έντονος προβληματισμός
επικρατεί μεταξύ των κτηνοτρόφων
πρώην προμηθευτών της ΑΓΝΟ, που
δεν βλέπουν να βρίσκεται λύση στις
οφειλές της εταιρείας απέναντί τους.
Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν
προκύψει όλο το τελευταίο διάστημα,
κατά το οποίο, αν και απλήρωτοι,
έπρεπε να συντηρήσουν τις μονάδες

τους, έχουν λάβει ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις. «Είναι τόσο πολλά τα χρέη
που έχουν συσσωρευτεί από τους
προμηθευτές μας, που δεν σηκώνουμε
ούτε το τηλέφωνο» σημειώνει χαρα-
κτηριστικά γαλακτοπαραγωγός πρώην
συνεργάτης της ΑΓΝΟ, που εκτιμά
ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη
και ότι δύσκολα θα καταβληθούν τα
χρήματα ή μέρος των χρημάτων.

Έντονο ενδιαφέρον για τη συλλογή αγελαδινού γάλακτος από
παραγωγούς πρώην προμηθευτές της ΑΓΝΟ επιδεικνύουν
μεγάλες και μικρότερες εταιρείες του κλάδου. 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

Τυροκομικά
προϊόντα και
στις λαϊκές;

Τροπολογία για τη χορήγηση
δυνατότητας εμπορίας τυ-

ροκομικών προϊόντων στις
λαϊκές αγορές κατέθεσε ο βου-
λευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευ-
τέρης Αυγενάκης. Σύμφωνα
με την τροπολογία, η οποία
κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου
του υπουργείου Ανάπτυξης
και θα συζητηθεί άμεσα στην
αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου
της Βουλής, «επιτρέπεται η πώ-
ληση τυροκομικών προϊόντων
σε λαϊκή αγορά, εφόσον έχουν
παραχθεί σε εγκεκριμένη εγ-
κατάσταση, φέρουν σήμανση
αναγνώρισης (κωδικό αριθμό
έγκρισης), σύμφωνα με τους
Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004
και 853/2004 και έχουν συμ-
μορφωθεί με τις απαιτήσεις
της κείμενης νομοθεσίας για
την επισήμανση». 
Σύμφωνα με το βουλευτή, το
γεγονός ότι τα τυροκομικά
προϊόντα αποκλείονται από
τις λαϊκές, σε αντίθεση με προ-
ϊόντα όπως τα αβγά, αποτελεί
κατάφορη αδικία σε βάρος
των κτηνοτρόφων και των τυ-
ροκόμων. Μάλιστα, προκειμέ-
νου να πείσει για το θέμα ο
βουλευτής, με την αιτιολογική
έκθεση της τροπολογίας που
κατέθεσε παρέθεσε και την
απάντηση του ΕΦΕΤ σε σχετικό
ερώτημά του, σύμφωνα με την
οποία «η πώληση γαλακτοκο-
μικών προϊόντων μπορεί να
πραγματοποιηθεί εφόσον τη-
ρούνται οι προϋποθέσεις των
Κανονισμών 852 και 853 του
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για τις απαιτήσεις υγι-
εινής για κινητούς ή και προ-
σωρινούς χώρους». 

Μοιράζεται η πίτα του γάλακτος της ΑΓΝΟ

Στήριξη ζητούν οι εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών
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ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Φιστίκια, αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια
και τόσα άλλα. Η Ελλάδα είναι μία από 
τις μεγαλύτερες καταναλώτριες χώρες
ξηρών καρπών στον κόσμο. Θα μπορούσε 
να συγκαταλέγεται και στους μεγαλύτερους
παραγωγούς παγκοσμίως, αν ο κλάδος 
αυτός δεν είχε περιφρονηθεί εγκληματικά
στη χώρα μας, ελλείψει σοβαρών πολιτικών
και προγραμματισμού...

Του δρα ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*

Ηπαγκόσμια παραγωγή ψίχας αμυγδάλου
για την τρέχουσα περίοδο εκτιμήθηκε

στο 1,1 εκατ. ΜΤ, αυξημένη κατά 5% σε
σχέση με την προηγούμενη σοδειά, μετά
από την παραγωγή-ρεκόρ στις ΗΠΑ των
953.000 ΜΤ. Η συνολική ποσότητα που θα
εμπορευματοποιηθεί την τρέχουσα εμπορική
περίοδο εκτιμάται στους 754.000 ΜΤ, εκ
των οποίων οι 690.000 είναι προέλευσης
ΗΠΑ. Η ανερχόμενη ζήτηση αμυγδάλου σε
Αραβικά Εμιράτα, Κίνα, Ινδία, Χονγκ Κονγκ
κ.λπ. οφείλεται κυρίως στην ανακάλυψη
του αμυγδάλου ως «σνακ» και ως συστατικού
πολλών συνταγών στη ζαχαροπλαστική
και στη βιομηχανία τροφίμων. Η Ελλάδα,
μετά από πολύ κακές σοδειές το 2010 και
το 2011, ανέκαμψε το 2012, φτάνοντας
τους 28.000-30.000 ΜΤ. Η Ελλάδα και η
Ισπανία παράγουν μαζί περί τους 100.000
ΜΤ ψίχα, που αποτελεί και τη συνολική πα-
ραγωγή της ΕΕ. Στις μέρες μας οι 25.000
ΜΤ και οι 28.000 ΜΤ θεωρείται μια καλή
παραγωγή στη χώρα μας, όταν τη δεκαετία
του ’80 ήταν υπερδιπλάσια (από συστημα-
τικούς και διάσπαρτους οπωρώνες, που
σήμερα πολλοί απ’ αυτούς δεν υφίστανται).
Πολύ κακές, μάλλον ανύπαρκτες, αγροτικές
πολιτικές με «εθνικό περιεχόμενο» που να
μπορούν να συμβιώνουν με τις εκάστοτε
ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική), ο εκτοπισμός
του ελληνικού αμύγδαλου από επιδοτού-

μενες καλλιέργειες και η έλλειψη εμπορικής
στρατηγικής συρρίκνωσαν την παραγωγή
του στα σημερινά επίπεδα. Ο Θεσσαλικός
κάμπος (Μαγνησία και Λάρισα) στις αρχές
της δεκαετίας το ‘80 καλυπτόταν από συ-
στηματικούς αμυγδαλεώνες με καλές προ-
οπτικές, αλλά, με την ένταξή μας στην ΕΕ,
η αλλαγή χρήσεων γης υπήρξε ραγδαία
και το «ξεπάτωμα» οπωρώνων ήταν η πρώτη
«βίαιη» αλλαγή στον ελληνικό χώρο για
προϊόντα εκτός ΚΟΑ (Κοινής Οργάνωσης
Αγοράς). Ποιοτικά το ελληνικό αμύγδαλο,
από το Νότο μέχρι το Παγγαίο, παραμένει
υψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών
και στέκεται ανταγωνιστικά απέναντι σε
προϊόντα άλλων χωρών, κυρίως των ΗΠΑ
και της Ισπανίας. Σε μια καλή χρονιά η καλ-
λιέργεια αφήνει κέρδος που κυμαίνεται από
800-900 ευρώ/στρέμμα. Η χώρα μας όμως
εισάγει 6.500-7.000 ΜΤ αμύγδαλου, κυρίως
από την Καλιφόρνια, αξίας 30 εκατ. δολαρίων. 

Συμπέρασμα – πρόταση
Όπως τονίστηκε και παραπάνω, η διαθε-
σιμότητα γης στον ελληνικό χώρο, ακόμη
και στις περιαστικές ζώνες μικρών αστικών
κέντρων, προσφέρονται για αμυγδαλεώνες.
Οι ποικιλίες όψιμης ανθοφορίας (π.χ.,
ποικιλία Ferragnes) καλλιεργούνται σήμερα
σε όλες τις χώρες της Μεσογείου ως κύρια
ποικιλία μεγάλης παραγωγικότητας με σχε-

τικά μικρές απαιτήσεις. Η αύξηση της παγ-
κόσμιας κατανάλωσης κατά 60% περίπου
μέσα σε μία πενταετία δείχνει απότομη αύ-
ξηση της ζήτησης από νέες χώρες και δι-
καιολογεί την αύξηση των φυτεύσεων και
της παγκόσμιας παραγωγής από το 2007
και μετά κατά 50% περίπου, κυρίως από
ΗΠΑ, Αυστραλία και Χιλή. 
Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται
και για τη φιστικιά, μεγάλες και μικρές εκτά-
σεις ακαλλιέργητων εδαφών «περιφερειακά
των εξαιρετικά γόνιμων» και «προστατευ-
μένες επιφάνειες τσέπης» θα μπορούσαν
να υποδεχτούν αμυγδαλεώνες, ακόμη και
γραμμικές δεντροστοιχίες που οριοθετούν
αγροκτήματα και ιδιοκτησίες. Η ανάπλαση
των αγροτικών τοπίων με οπωρώνες χα-
ρακτηρίζονται από μεγάλο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και αυξημένη ζήτηση προϊόντος
όταν ακολουθούνται καλλιεργητικές πρα-
κτικές ακριβείας και βιολογικής γεωργίας.
Μαζί με την αντικατάσταση παλαιών και
γέρικων οπωρώνων επιτυγχάνεται περι-
βαλλοντική αναβάθμιση ολόκληρων πε-
ριοχών, με επαναφορά του οικοσυστήματος
σε επιθυμητά επίπεδα ισορροπίας (εντο-
μοπανίδα, πτηνοπανίδα, ανάπτυξη μελισ-
σοκομίας, κ.λπ.). 

Ηπαγκόσμια αγορά κυριαρχείται από το τουρκικό φουντούκι.
Για την τρέχουσα περίοδο (2012-2013) η παγκόσμια παραγωγή

εμφανίζεται αρκετά αυξημένη, αγγίζοντας τους 906.000 ΜΤ
(με κέλυφος), με την τουρκική παραγωγή στους 710.000 ΜΤ
μετά από μια άσχημη χρονιά (2011/2012). Η μεγαλύτερη
ποσότητα παράγεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας (περιοχές
του Πόντου). Η συνολική ποσότητα του φουντουκιού που εμ-
πορευματοποιείται παγκοσμίως εκτιμάται στους 432.000 ΜΤ,
με πρώτη εμπορική δύναμη την Τουρκία, δεύτερη την ΕΕ και
τρίτη το Αζερμπαϊτζάν. Παραπάνω από 350.000 ΜΤ φουντούκι
εξάγονται στην ΕΕ από την Τουρκία ετησίως. 
Η ΕΕ παράγει περί τους 120.000 ΜΤ, με πρώτη την Ιταλία. Η πα-
ραγωγή στην Ελλάδα σπάνια ξεπερνάει τους 1.500 ΜΤ (σε ψίχα),

ενώ εισάγει περί τους 2.300-2.400 ΜΤ ετησίως,
αξίας 13,2 εκατ. δολ. (2011). Το ελληνικό

φουντούκι υπήρξε ένα ακόμη από
τα θύματα της ΚΑΠ και της ΚΟΑ, με

μείωση των εκτάσεων φουντουκιάς
(λεπτοκαρυάς) και ξερίζωμα αρκετών
οπωρώνων σε περιοχές της Πιερίας,
της Ημαθίας, Δράμας, Καβάλας κ.λπ.,
για χάρη άλλων καλλιεργειών. Σε όλα

τα βουνά της Ελλάδας υπάρχουν αυτοφυείς φουντουκιές (κυρίως
μακρύκαρπες), οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «δυ-
ναμικό» βιοαπόθεμα για βελτίωση και αξιοποίηση. Οι ορεινοί
όγκοι του Αχελώου και του Ολύμπου και οι υγροθερμικές
παρυφές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρονται
με αυτοφυείς λεπτοκαρυές και με «αφημένα» εδάφη έτοιμα να
υποδεχτούν νέες φυτείες. 

Συμπέρασμα – πρόταση
Το φουντούκι κατατάσσεται μεταξύ των ξηρών καρπών υψηλής
διατροφικής αξίας. Αποτελεί πάντα δυναμική καλλιέργεια για
τη χώρα μας και μπορεί να εκμεταλλευτεί διαθέσιμες εκτάσεις
σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, όπου επικρατούν οι κα-
τάλληλες συνθήκες. Η παραγωγή ανά στρέμμα, ανάλογα με το
βαθμό εντατικής διαχείρισης και της ποικιλίας, ξεκινά από 250
κιλά/στρέμμα και μπορεί να φτάσει τα 400 κιλά. Ένα μέσο
εισόδημα των 700-750 ευρώ/στρέμμα κρίνεται εφικτό για τη
χώρα μας με μια πιο συστηματική καλλιεργητική πρακτική. Οι
αγορές παρουσιάζονται με μόνιμη ζήτηση και τα περιθώρια
είναι μεγάλα. Το φυτό είναι πλούσιο σε βλάστηση και μπορεί
να φυτεύεται και σε μη συστηματικούς οπωρώνες, κατά μήκος
ορίων ιδιοκτησιών και σε συστάδες κοντά σε αγροικίες. 

Φουντούκι

Ο
ι κατά καιρούς «επικοινωνιακού χαρακτήρα»

περήφανες ανακοινώσεις για αύξηση των
εξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων
θα ήταν αληθινότερα περήφανες και πι-

στευτές, εάν οι εξαγωγές μας μετρούνταν σε σχέση
με τις εισαγωγές και αποκαλυπτόταν το πραγματικό
άνοιγμα ή το κλείσιμο της «ψαλίδας» του ισοζυγίου,
και μάλιστα σε αξία και όχι σε τόνους. 
Ο τομέας των ξηρών καρπών, και κυρίως των προϊόντων
μιας συστηματικής και προσοδοφόρου βιολογικής
δεντροκομίας, καλά προσαρμοσμένης στα ελληνικά
βιοκλιματικά δεδομένα, η οποία εγκληματικά περι-
φρονήθηκε και περιφρονείται στον τόπο μας, έχει τη
δική του βαρύτητα για τη χώρα, αρκεί η δυναμική
του να ενταχθεί σε σοβαρές «πολιτικές» και όχι σε πε-
ριστασιακές κουβέντες. Οι «εισοδηματικές, εμπορικές
και περιβαλλοντικές» ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα
που κρύβουν «γνωστές» ελληνικές καλλιέργειες που
είχαν την ατυχία να εκτοπιστούν εδώ και 3 δεκαετίες
δεν αναδεικνύονται όσο επιβάλλεται. Αντίθετα, έχει
επικρατήσει η «επίμονη μόδα» νέων καλλιεργειών,
πολλές φορές ξενικών ως προς το γενετικό υλικό, με
αμφίβολες εμπορικές προοπτικές και με αμφισβη-
τούμενη τη βιωσιμότητα από την άποψη της σωστής
γεωργικής πρακτικής, της προσαρμοστικότητας και
της οικονομικότητας. Απουσιάζει ο προγραμματισμός,
οι μελέτες σκοπιμότητας, η έρευνα αγορών και η συ-
νείδηση γύρω από τη συμβολαιακή γεωργική δρα-
στηριότητα για κάθε νέα καλλιέργεια ξεχωριστά. Οι
περισσότερο δημοφιλείς γεωργικές δραστηριότητες
είναι αυτές που επιλέγονται «από διαδόσεις», από
«γνωστό σε γνωστό» και σπάνια βάσει μελέτης ή κρα-
τικής συμβουλής. Η αγροτική πολιτική δεν μπορεί να
συνεχιστεί σαν «πυροσβεστική υπηρεσία» για ώρα
κινδύνου, χωρίς πρόβλεψη, πρόληψη και καθοδήγηση.
Η αγροτική πολιτική απαιτεί σχεδιασμό, μάνατζμεντ,
γνώση, οργάνωση, στελέχωση με ανθρώπους που
μπορούν να κοιτάνε μακρύτερα και κυρίως με παρα-
δειγματισμό και εκμάθηση από τους πιο οργανωμένους. 

Ξηροί καρποί με... ανθηρή προοπτική
Αμύγδαλο

*Γεωπόνου ΑΠΘ – Αρχιτέκτονα Τοπίου (Ph.D.), Πρώην Β΄ Ακόλουθου
Γεωργικών Υποθέσεων, Υπ. Γεωργίας ΗΠΑ (Foreign Agricultural Service
– FAS/USDA, Αμερικανική Πρεσβεία, Αθήνα)
Σήμερα: Σύμβουλου Γεωργικών Υποθέσεων & Περιβάλλοντος
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Την τελευταία 5ετία παρατηρείται
σημαντική αύξηση της παγκό-

σμιας παραγωγής καρυδιού, η οποία
από 1 εκατ. ΜΤ το 2007 (σε ψίχα) το
2012 έφτασε τον 1,5 εκατ. ΜΤ (αύξηση
50%). Κίνα, ΗΠΑ, Ουκρανία, Τουρκία
και ΕΕ είναι οι μεγαλύτερες παραγωγοί
καρυδιού στον κόσμο (καλύπτουν
το 90% του συνόλου), με την Κίνα
να ξεπερνά φέτος τους 700.000 ΜΤ
και να εισάγει άλλους 90.000 ΜΤ για
δική της χρήση. Η ΕΕ παράγει περί
τους 60.000–70.000 ΜΤ, εκ των οποί-
ων οι 35.000-40.000 ΜΤ στη Γαλλία.
Η Ελλάδα παράγει περί τους 20.000-
23.000 ΜΤ (με κέλυφος) όχι από συ-
στηματικούς οπωρώνες, αλλά κυρίως
από διάσπαρτες φυτείες και χωρίς
ιδιαίτερη φροντίδα. Η ΕΕ
εισάγει 130.000-
135.000 ΜΤ ετησίως
(σε ψίχα)
για κάλυ-
ψη των
αναγκών
της. Σε
μία τριε-
τία, από το
2009 έως το 2013, παρατη-
ρείται αύξηση της κατανάλωσης στην
ΕΕ-27 κατά 45%. 
Στην Ευρώπη (κυρίως Ν. Ιταλία) οι
φυτείες προορίζονται για την πολύ-
τιμη ξυλεία καρυδιάς και λιγότερο
για καρπό. Η στροφή αυτή κατέστησε
την άλλοτε καρυδοπαραγωγό Ιταλία
σε εισαγωγική χώρα, με παραγωγή
που δεν ξεπερνά τους 11.000 ΜΤ (με
κέλυφος). Σε περιοχές της Β. Ιταλίας
αναφέρεται κινητικότητα από νέους
αγρότες, με φυτεύσεις των κερδο-
φόρων ποικιλιών Lara και Chandler,
με αποδόσεις που εκτιμώνται σε 4,2
ΜΤ/εκτάριο (420 κιλά στο στρέμμα).
Στην Καλιφόρνια η οργανική καλ-
λιέργεια καρυδιάς έχει ξεπεράσει τα
15.000 στρέμματα, με πρόβλεψη
χρησιμοποίησης του κελύφους ως
καυσίμου, ενώ για τους αμυγδαλεώνες
η φλούδα του καρπού (περίβλημα
κουφωτού αμύγδαλου) αποτελεί ήδη
άριστη τροφή για αγελάδες γαλα-
κτοπαραγωγής σε πολλές χώρες. 
Λόγω της υψηλής διατροφικής αξίας
του προϊόντος, στην Ευρώπη υπάρχει
αυξημένη ζήτηση από τα νοικοκυριά
και την ευρωπαϊκή βιομηχανία τρο-
φίμων. Την τρέχουσα περίοδο (2012-
2013) οι ΗΠΑ θα εξαγάγουν περί
τους 285.000 ΜΤ προς όλες τις χώρες,
από τους 426.000 ΜΤ της παραγωγής
τους του 2012. 
Οι ρυθμοί αύξησης της παγκόσμιας
ζήτησης προκαλούν και την αντί-
στοιχη αύξηση παραγωγής του κα-

ρυδιού με νέες φυτείες. Η μεγαλύτερη
ζήτηση παρατηρείται σε Κίνα, Τουρ-
κία, Ν. Κορέα και ΕΕ, όπου την τε-
λευταία πενταετία αυξήθηκε κατά
20%-40%. 
Η χώρα μας εισάγει περί τους 3.000
ΜΤ/έτος, συνολικής αξίας 21 εκατ.
δολ. Κάποιες μικρές ποσότητες ει-
σάγονται από τις ΗΠΑ, μαζί με πε-
ριορισμένες ποσότητες Πεκάν. Οι
υπόλοιπες προέρχονται κυρίως από
βαλκανικές χώρες. 

Συμπέρασμα – πρόταση
Το καρύδι κερδίζει συνεχώς έδαφος
από εκατομμύρια καταναλωτές παγ-
κοσμίως λόγω της διατροφικής του
αξίας και της ευρύτητας χρήσεων.

Στη χώρα μας η καρυδιά
πέρασε από διά-

φορα στάδια
«δημοφι-
λίας». Παλαι-
ότερα ως με-

γάλο φυλλο-
βόλο δέντρο, με

μεγάλη διάρκεια
ζωής, το οποίο

φτάνει σε ύψος τα
12 με 30 μέτρα, αλλά

και περισσότερο, αποτε-
λούσε βασικό συνθετικό του ελλη-
νικού τοπίου και της ελληνικής δια-
τροφής. Αργότερα, έπεσε σε «περι-
φρόνηση» ως δέντρο αλλά όχι ως
τροφή, προκαλώντας την ανάγκη
για σημαντικές εισαγωγές. Σήμερα
επανέρχεται «δειλά» από παλιούς
και νέους αγρότες, με ενθουσιασμό
και ως δυναμική καλλιέργεια (χωρίς
καμία προβλεπόμενη επιδότηση),
με 15 δέντρα στο στρέμμα και με
συγκομιδή της παραγωγής σε 5 χρό-
νια μετά την εγκατάσταση. 
Περιβαλλοντικά κρίνεται πολύ χρή-
σιμο δέντρο, φύεται μέχρι και τα 800
μ. υψόμετρο, με βαθύ ριζικό και άρι-
στο «σταθεροποιητικό» εδάφους με
χορταστική πράσινη βιομάζα. Απο-
τελεί καρποφόρο ημι-δασικό είδος
(για δασική ή πεδινή χρήση γης για
καρπό και ξυλεία ποιότητας). Προ-
τείνεται για όλες τις περιοχές της χώ-
ρας, όπου οι βιοκλιματικές συνθήκες
το επιτρέπουν και υπάρχει ιστορικό. 
Η Ελλάδα παρουσιάζει θετικά πλε-
ονεκτήματα αναγλύφου, τέτοια που
επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας «εδώ-
διμης» αγροδασοπονικής δραστη-
ριότητας από καρυδιές, φουντουκιές,
καστανιές κ.λπ. (επέκταση καθ’ ύψος),
οι οποίες προσφέρονται με όλα τα
οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της
αναζωογόνησης ορεινών και ημιο-
ρεινών περιοχών της υπαίθρου. 

Καρύδια

Μεγάλη ζήτηση - μικρή παραγωγή

ΗΕλλάδα συγκαταλέγεται με-
ταξύ των μεγαλύτερων κα-

ταναλωτριών χωρών σε ξηρούς
καρπούς στον κόσμο, με 14-15
κιλά κατά κεφαλή ετησίως. Το
παράδοξο δεν διαφέρει από το
γνωστό παράδοξο που γνωρί-
ζουμε με τα όσπρια, τα φρούτα,
τις ζωοτροφές και τα κόκκινα
κρέατα, όπου η χώρα εισάγει
«σχεδόν τα πάντα» τα οποία η
ίδια θα μπορούσε να παράγει,
και μάλιστα στο βαθμό της απαι-
τούμενης αυτάρκειας, όχι μόνο
ως προς την κάλυψη των αναγ-
κών της, αλλά κυρίως ως προς
τη μοναδική στον κόσμο ποι-
ότητα που χαρακτηρίζει τα ελ-
ληνικά προϊόντα. Όλοι σχε-
δόν οι ξηροί καρποί που
εισάγονται στη χώρα
μας είναι δεύτερης
ποιότητας, οι ποιοτι-
κές προδιαγραφές
δεν τηρούνται συ-
στηματικά και πιστά,

δεν ελέγχεται πλήρως η υγιεινή
και ασφάλειά τους, οι μακράς
διάρκειας εμπορικοί χρόνοι (από
την παραγγελία μέχρι την πα-
ραλαβή) συμβάλλουν σε αλλοι-
ώσεις φορτίων με κίνδυνο για
τη δημόσια υγεία και σε τριβές
μεταξύ συναλλασσόμενων, η
δε δαπάνη για την εθνική οικο-
νομία ανέρχεται σε
πάρα πολλά εκα-
τομμύρια δο-
λάρια. 

Για το σύνολο των ξηρών καρ-
πών που εισάγει η Ελλάδα δα-
πανάται κάθε χρόνο ποσό της
τάξης των 130 εκατ. δολαρίων
και πλέον, το οποίο χοντρικά
ισοδυναμεί με το ακαθάριστο
γεωργικό εισόδημα μιας συνο-
λικής έκτασης καλλιέργειας ξη-
ρών καρπών (π.χ., καρυδιάς, φι-
στικιάς, αμύγδαλου ή φουν-

τουκιάς) μεγέθους 180-
190.000 στρεμμάτων. 

Η Ελλάδα του σήμερα κα-
τάντησε να εισάγει 550

ΜΤ αποξηραμένο βερίκο-
κο, 13.000 ΜΤ αράπικο φι-

στίκι, διάφορους συ-
σκευασμένους ξηρούς
καρπούς 2.800 ΜΤ, ξη-
ρά δαμάσκηνα, ροδά-
κινα, Brazil nuts-κάσιους
και καρύδες 350-400

ΜΤ και, δυστυχώς, κάστανα
(80 ΜΤ), ξηρά σύκα (140 ΜΤ),
ακόμη και σταφίδα σουλτανίνα
(2.200) ΜΤ! 

Οι καιρικές συνθήκες σε
μεγάλες χώρες παραγω-

γής, όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία
και το Ιράν, υπήρξαν ευνοϊκές
ώστε για την εμπορική περίοδο
2012/2013 η παγκόσμια παρα-
γωγή (φιστίκι με κέλυφος) αναμέ-
νεται να αγγίξει τους 650.000 ΜΤ.
Η ζήτηση δείχνει να εξελίσσεται συνεχώς ανοδικά,
ενώ οι ποσότητες που θα εξαχθούν μόνο από
τις τρεις αυτές χώρες εκτιμώνται στους 335.000-
340.000 ΜΤ. Οι ΗΠΑ αναμένεται να εξαγάγουν
180.000 ΜΤ στην τρέχουσα περίοδο, κυρίως
προς ΕΕ, Κίνα και Χονγκ Κονγκ. Η Τουρκία μετρά
μια ανεπανάληπτη σε όγκο παραγωγή των 150.000
ΜΤ περίπου, μετά από πρόσφατες χρονιές με
πολύ κακή συγκομιδή. Η ελληνική παραγωγή
εκτιμάται στους 9.000-10.000 ΜΤ, χωρίς οι πο-
σότητες αυτές να καθιστούν αυτάρκη τη χώρα.
Η Ελλάδα εξάγει ετησίως 700-800 ΜΤ του παγ-
κόσμια γνωστού και ξεχωριστού φιστικιού Αιγίνης,
το οποίο είναι προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης). Παγκοσμίως το ελληνικό
φιστίκι Αιγίνης από Αίγινα, Μαρκόπουλο, Μέγαρα,
Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα ή Β. Ελλάδα χαρα-
κτηρίζεται ως το περισσότερο εύγευστο «σνακ»,
όταν συγκρίνεται με εισαγόμενα τα οποία κυ-
μαίνονται μεταξύ 2.200-2.500 ΜΤ ετησίως. Οι ει-
σαγωγές προορίζονται κυρίως για χρήσεις στη
ζαχαροπλαστική και στην παραγωγή παγωτού
και λιγότερο ως «σνακ». Ποιοτικά το ελληνικό
προϊόν υπερτερεί των άλλων χωρών, οι παραγωγοί
απολαμβάνουν πολύ καλές τιμές παραγωγού
(μέχρι 7 και 8 ευρώ/κιλό για τα ανοιχτά φιστίκια),

αλλά οι φυτεύσεις έχουν επι-
βραδυνθεί. Η έκταση σή-
μερα στη χώρα μας εκτι-
μάται στα 52.000 στρέμ-

ματα οπωρώνων όλων των
ηλικιών (57.000-60.000 προ

δεκαετίας). 

Συμπέρασμα – πρόταση
Εάν κρίνουμε ότι μετά την Κίνα η ΕΕ ακολουθεί
σε όγκο εισαγωγών, η χώρα μας, αν και η ίδια
εμφανίζεται ελλειμματική κατά 2.500 ΜΤ, θα μπο-
ρούσε να αξιοποιήσει κατάλληλες ακαλλιέργητες
εκτάσεις με νέες φυτεύσεις φιστικιάς μέσα σε
πλαίσιο σοβαρής χωροθέτησης και μακροπρό-
θεσμης οργάνωσης του εμπορίου, προς ικανο-
ποίηση της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών.
Αν και απαιτείται μία περίπου δεκαετία για την
πλήρη απόδοση των δέντρων, η υπόθεση του
φιστικιού για την Ελλάδα έχει τη δική της σημασία
και δυναμική, αν κρίνει κανείς τις ευνοϊκές
συνθήκες παραγωγής, τα 15-16 εκατ. ευρώ που
πληρώνονται για εισαγωγές κάθε χρόνο και την
τεράστια ζήτηση για ποιοτικό προϊόν στην ΕΕ
(απαλλαγμένου από αφλατοξίνες, εύγευστο και
ΠΟΠ). Βεβαίως, πρέπει να σημειώσουμε και την
ανοργανωσιά μας στο επίπεδο του μάρκετινγκ
και της προώθησης των προϊόντων μας. Στο
πλαίσιο των κινημάτων πράσινης ανάπτυξης,
αγροδασοπονίας, αστικής γεωργίας, επιστροφής
στην ύπαιθρο, συμπληρωματικού αγροτικού ει-
σοδήματος κ.λπ., η φιστικιά μπορεί να συμβάλλει
παραγωγικά, εισοδηματικά και περιβαλλοντικά
σε συνθήκες οργάνωσης.

Φιστίκια τύπου pistachios (Αιγίνης) 



Π
αραδοσιακές πίτες, καλι-

τσούνια, φρέσκα αβγά,
κρητικό λουκάνικο, απάκι,
γραβιέρα, μυζήθρα, ανθό-

τυρος, παξιμαδάκια, μαρμελάδες από
ντόπια φρούτα, θυμαρίσιο μέλι, φρέ-
σκοι χυμοί, κουλουράκια, αφεψήματα
από αρωματικά βότανα και πολλά
ακόμα παραδοσιακά εδέσματα «απει-
λούν» για πρώτη φορά σοβαρά τη
θέση των εισαγόμενων προϊόντων
στις τραπεζαρίες των πολυτελών ξε-
νοδοχείων της Κρήτης, υποσχόμενα
να προσδώσουν στο «τουριστικό
προϊόν» του νησιού την υπεραξία
που σήμερα προβάλλεται ως όρος
επιβίωσης για την επόμενη μέρα, σε
μια παγκόσμια τουριστική αγορά που
γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική. 
Παράλληλα, μέσω της σύνδεσης του
πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό,

πολιτική ηγεσία και παραγωγοί ευελ-
πιστούν να «κοντύνουν τις γραμμές»
που επί δεκαετίες κρατούσαν τον
αγρότη μακριά από τον ξενοδόχο,
με αποτέλεσμα, ακόμα και μέσα στα
όρια μικρών δήμων, να λειτουργούν
δύο παράλληλες οικονομίες σε δύο
εντελώς διαφορετικές ταχύτητες: η
ευημερούσα παραθαλάσσια οικονο-
μία των εκατοντάδων χιλιάδων επι-
σκεπτών και η παρακμάζουσα αγρο-
τική οικονομία της σχεδόν εγκατα-
λελειμμένης ενδοχώρας. 

Πρωτοβουλία των ξενοδόχων
Στην Κρήτη, η ιδέα της «υιοθεσίας»
του παραγωγού από τους ξενοδόχους
του νησιού εκφράζεται εδώ και χρόνια
ως αίτημα της κοινωνίας και ως όραμα
των εκάστοτε αυτοδιοικητικών. Ωστό-
σο, απουσία πολιτικής βούλησης και

σχεδιασμού σε κεντρικό επίπεδο, οι
όποιες μεμονωμένες προσπάθειες
που κατά καιρούς είχαν γίνει, προ-
σέκρουαν κυρίως στην απροθυμία
των ξενοδόχων, στους οποίους δεν
παρεχόταν κανένα απολύτως κίνητρο
για να προχωρήσουν προς αυτήν την
κατεύθυνση. 
Τώρα, το «Κρητικό Πρωινό», ως τοπική
εκδοχή του «Ελληνικού Πρωινού»,
φέρει τη σφραγίδα του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), από-
δειξη ότι η ανάγκη της διαφοροποί-
ησης του τουριστικού μας προϊόντος

με άξονα την ποιότητα των αγροτικών
μας προϊόντων και την ανωτερότητα
των διατροφικών μας προτύπων έχει
γίνει αντιληπτή και από τους ίδιους. 
«Πρόκειται για μια ιδέα που ήδη έχει
κατοχυρώσει το όνομά της διεθνώς
και είναι ένας τρόπος να έρθουν τα
τοπικά προϊόντα στο πρωινό, που
είναι άλλωστε και το κύριο γεύμα των
ξένων» επισημαίνει από την πλευρά
του ο κ. Ανδρέας Μεταξάς, πρόεδρος
των ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου. 
«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε
την τοπική οικονομία με την προ-

ώθηση μέσα από τα ξενοδοχεία μας
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων,
αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία
στους πελάτες μας να τα γνωρίσουν
και να γίνουν οι πρεσβευτές τους στις
χώρες τους» δηλώνει ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων Μα-
νώλης Γιαννούλης. 
Όπως επισημαίνουν οι εμπλεκόμενοι,
τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς
εφαρμογής του προγράμματος ήταν
τόσο ενθαρρυντικά, ώστε να αφήνουν
τεράστια περιθώρια ανάπτυξης της
«ζεύξης ξενοδόχου – αγρότη». «Γνω-
ρίσαμε αγρότες τους οποίους δεν ξέ-
ραμε, διότι δυστυχώς ο αγροτικός
τομέας παραμένει εσωστρεφής. Δεν
έχει σκεφτεί ακόμα το branding, δεν
έχει βρει τον τρόπο να πουλάει. Γι’
αυτό το να έρθουν κοντά αυτοί οι
δύο τομείς της οικονομίας είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό» τονίζει ο κ. Μεταξάς. 
Στην προσπάθεια αυτή, στο πλευρό
ξενοδόχων και παραγωγών στέκεται
η Περιφέρεια Κρήτης, οι τουριστικοί
δήμοι του νησιού τα Εμποροβιομη-
χανικά Επιμηλετήρια Ηρακλείου και
Χανίων, αλλά και η Λέσχη Αρχιμαγεί-
ρων Κρήτης. 

Ανάγκη να «αλλάξουμε
νοοτροπία»
Από την πλευρά της Περιφέρειας, ο
κ. Δημήτρης Βενιανάκης, ειδικός σύμ-
βουλος του αντιπεριφερειάρχη Χανίων
σε θέματα του πρωτογενούς τομέα,
διαπιστώνει ότι τόσα χρόνια τα ξε-
νοδοχεία έφτιαχναν το μπουφέ τους
με βάση την αντίληψη ότι οι τουρίστες
που φιλοξενούν αναζητούν τα διεθνή
προϊόντα που αναγνωρίζουν και προ-

Το δρόμο τους προς τους μπουφέδες των μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης φαίνεται να βρίσκουν
επιτέλους τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα μέσω της
καθιέρωσης του «Κρητικού Πρωινού» που έρχεται τόσο για να
ενισχύσει τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης ως
προορισμού όσο και για να τονώσει τον πρωτογενή τομέα μέσω
της άμεσης σύνδεσής αγροτικού προϊόντος και τουρισμού.
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Το «Ελληνικό Πρωινό» αποτελεί
μια πρωτοβουλία του Ξενοδο-

χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΞΕΕ), που στοχεύει στην ανάδειξη
της ιδιαιτερότητας των τοπικών
προϊόντων και της τοπικής κουζίνας,
στη σύνδεση πρωτογενούς τομέα

και τουρισμού, αλλά και στον εμ-
πλουτισμό του τουριστικού προ-
ϊόντος της χώρας μας. 
Παρόλο που ο εμπλουτισμός του
παραδοσιακού continental πρωινού
με τοπικά προϊόντα της κάθε πε-
ριοχής αποτελεί μια τάση των ξε-

νοδόχων που καταγράφεται έντονα
σε πανελλαδικό επίπεδο εδώ και
μία τετραετία περίπου, η επίσημη
θέσπιση του «Ελληνικού Πρωινού»
στα ξενοδοχεία έγινε τον Απρίλιο
του 2012. 
Μετά τα «εξαιρετικά ενθαρρυντικά»,
σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους
στοιχεία της περσινής περιόδου,
φέτος το πρόγραμμα ενισχύεται,
διευρύνεται και αναμένεται να «αγ-
καλιάσει» περισσότερα από 300
πολυτελή ξενοδοχεία πανελλαδικά. 
Ήδη 8 περιοχές της χώρας, Χαλκι-
δική, Μαγνησία, Μεσσηνία, Σαντο-
ρίνη, Νάξος, Λέσβος, Κως και Ρόδος,
έχουν δημιουργήσει το τοπικό πρωι-
νό τους, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος που αρχίζει να προσφέρεται
στα ξενοδοχεία τους, ενώ τώρα
ήρθε και η σειρά της Κρήτης. 
«Οι επισκέπτες πλέον έχουν γίνει
πιο απαιτητικοί. Αναζητούν εμπειρίες

σύνθετες και πολυδιάστατες. Σ’ αυτό
το πλαίσιο του εμπλουτισμού του
τουριστικού προϊόντος και της σύν-
δεσης του κλάδου μας με τις τοπικές
κοινωνίες και τον πρωτογενή τομέα,
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της
Ελλάδος αποφάσισε να ξεκινήσει
μια προσπάθεια για την υλοποίηση
ενός προγράμματος για το ‘‘Ελληνικό
Πρωινό’’» τονίζει ο πρόεδρος του
ΞΕΕ Γιώργος Τσακίρης. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος
του προγράμματος κ. Γιώργος Πίττας
χαρακτηρίζει την καθιέρωση του
«Ελληνικού Πρωινού» πράξη «γα-
στρονομικής διπλωματίας»: «Με
βάση τα νέα δεδομένα της παγκο-
σμιοποίησης του τουρισμού, είναι
προφανές ότι κάθε τόπος για να
επιβιώσει τουριστικά  θα πρέπει να
κάνει ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου
να διαφοροποιηθεί και να προβάλει
τη δική του μοναδική ταυτότητα». 

Το «Ελληνικό Πρωινό»

Κρητικό πρωινό… 5 αστέρων
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Στην Κρήτη, το τελευταίο διάστημα γίνονται συντονισμένες προσπάθειες
για την προσέλκυση του λεγόμενου «γαστρονομικού τουρισμού», μιας

μορφής τουρισμού που διαρκώς κερδίζει έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Εξάλλου, σύμφωνα με τη μελέτη «Η γαστρονομία στο μάρκετινγκ του
ελληνικού τουρισμού», που εκπονήθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),  από αυτή την άποψη η Κρήτη αποτελεί
την πιο ενδιαφέρουσα περιοχή της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζει μια ιδιαίτερη
γαστρονομική ταυτότητα και το μόνο μέρος στην Ελλάδα που η τοπική
κουζίνα είναι τόσο διαδεδομένη και προσιτή στον επισκέπτη. 
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τουρίστες που ενδιαφέρονται να κάνουν
γαστρονομικό τουρισμό είναι οι πιο εύποροι, ενώ οι βασικές χώρες προέλευσής
τους περιλαμβάνονται στις κυριότερες αγορές του τουρισμού της Κρήτης»
εξηγεί η αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη. 
Το «Κρητικό Πρωινό» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προς
αυτήν την κατεύθυνση, όπως είναι η δημιουργία των «Δρόμων των κρητικών
γεύσεων», των τουριστικών διαδρομών δηλαδή που συνδέουν μεταξύ τους
επιχειρήσεις και σημεία που σχετίζονται με τη γαστρονομία του νησιού, η
πιστοποίηση των εστιατορίων κρητικής κουζίνας και η δημιουργία του ενιαίου
σήματος «Κρήτη», που έρχεται για να βάλει κάτω από την ομπρέλα του όλα
τα τοπικά ποιοτικά πιστοποιημένα προϊόντα. 
«Έτσι προσπαθούμε να αναστρέψουμε τη μόδα των εισαγόμενων προϊόντων.
Να δώσουμε την ευκαιρία στους τουρίστες να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας.
Όχι να λέμε ότι έχουμε ποιοτικά προϊόντα και, όταν έρχονται εδώ, να μην
μπορούν να τα βρουν. Τόσα χρόνια είχαμε εγκαταλείψει τη γη μας και είχαμε
αντικαταστήσει τα προϊόντα μας με εισαγόμενα. Αυτό ήρθε η ώρα να
σταματήσει» τονίζει η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης. 

Γαστρονομικός τουρισμόςτιμούν: «Αυτό είναι λάθος αντίληψη.
Εμείς, όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό,
βρίσκουμε κρητικά προϊόντα; Ο καθένας
παρουσιάζει τη γαστρονομία του τόπου
του, τα κρέατα, τα τυριά, τα ποτά του.
Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ καλά.
Ήδη υπάρχουν παραδείγματα μεγάλων
ξενοδοχειακών μονάδων που από πέ-
ρυσι κατάφεραν να στηρίζονται κατά
70% στην κρητική διατροφή. Αυτό φέ-
τος θα διευρυνθεί». 
Όπως ο ίδιος σχολιάζει άλλωστε, «δεν
μπορούμε να φέρνουμε παγοκολόνες
από τη Βραζιλία και τα δικά μας πορ-
τοκάλια να πέφτουν. Τα προϊόντα της
Κρήτης είναι τα καλύτερα. Αν τα κα-
ταναλώναμε όλοι, νοικοκυριά, ταβέρνες,
ξενοδοχεία, δεν θα υπήρχε ούτε ανάγκη,
αλλά ίσως ούτε και δυνατότητα για
εξαγωγή». 

Η διαδικασία
Σχετικά με το πώς λειτουργεί το «Κρητικό
Πρωινό», ο κ. Ανδρέας Μεταξάς εξηγεί
ότι οι κατά τόπους ξενοδοχειακές ενώ-
σεις, μέσω των επιμελητηρίων, υπο-
γράφουν «ένα σύμφωνο με τους πα-
ραγωγούς, που αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του «Ελληνικού Πρωινού», απ’
όπου μπορεί κανείς να δει ποια ξενο-

δοχεία είναι πιστοποιημένα». «Υπάρχουν
πάρα πολλές νέες αιτήσεις, τις οποίες
δεν έχουμε προλάβει να επεξεργα-
στούμε» τονίζει. 

Η συμβολή των κρητικών
τραπεζών
Καθοριστικός στην υλοποίηση αυτής
της προσπάθειες φαίνεται να είναι ο
ρόλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας, αλλά και της Τράπεζας Χανίων,
που έχουν αναλάβει να καλύψουν το
«χρηματοδοτικό κενό» που δημιουρ-
γείται στην αλυσίδα της τροφοδοσίας
των ξενοδοχείων από τους παραγω-

γούς. «Από τη στιγμή που ο παραγωγός
καλλιεργεί, παράγει το προϊόν και το
πουλάει, μέχρι τη στιγμή της είσπραξης,
μεσολαβεί τεράστιο διάστημα. Η Παγ-
κρήτια Τράπεζα θα συνεργαστεί με
όλους τους πιστοποιημένους ξενοδό-
χους που εντάσσονται σε αυτή την
προσπάθεια, θα δώσει ένα όριο για
την αγορά αυτών των προϊόντων και
θα προεξοφλεί τις επιταγές που θα
παίρνουν οι παραγωγοί. Έτσι, ο παρα-
γωγός με την πώληση θα έχει στη διά-
θεσή του τα χρήματα» εξηγεί ο κ. Νίκος
Μυρτάκης, αντιπρόεδρος της Παγκρή-
τιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. 



ζητούν να βλέπουν τη φυτεία
πριν αγοράσουν αλόη» τονίζει
χαρακτηριστικά. 

Οι αποδόσεις 
και η πώληση
Mετά από το δεύτερο χρόνο
tο φυτό βγάζει παραφυάδες,
από 10 και περισσότερες το
καθένα. Τότε γίνονται οι με-
ταφυτεύσεις. Ο καλλιεργητής
ψάχνει με το χέρι του στα πιο
έξω φύλλα για να βρει τα πιο
παχιά και τα κόβει, όσο πιο
κοντά στο φυτό. Όταν φτάσει
τα 4 χρόνια, το φυτό βγάζει
ένα κίτρινο λουλούδι, που εί-
ναι το σήμα-κατατεθέν της
αλόη βέρα (barbadensis mil-
ler). Τότε είναι η περίοδος που
κόβονται τα φύλλα από το
έδαφος προς τα πάνω, γιατί
τότε έχει συμπληρώσει τα 200
και πλέον συστατικά που χα-
ρακτηρίζουν το φυτό. 
Από ένα ώριμο φυτό μπορούμε
να πάρουμε 10 με 12 κιλά τζελ
το χρόνο. Από 1 στρέμμα μπο-
ρούμε να πάρουμε περί τους
10 με 12 τόνους φύλλα, με το
βάρος του καθενός να φτάνει
τα 800 γραμμάρια κατά μέσο
όρο. Με τιμή πώλησης 1 ευρώ
το κιλό, το προϊόν φτάνει τα
12.000 ευρώ. 

Ο κ. Χρονάκης έχει αρκετούς
αντιπροσώπους, ενώ διαθέτει
τα φύλλα κυρίως σε βιολογικά
καταστήματα. Επιπλέον, έχουν
γίνει συζητήσεις και με μεγά-
λες αλυσίδες σουπερμάρκετ.
Φυτά πουλάει παντού. Έχει
προμηθεύσει πάνω από 200
άτομα σε αρκετές περιοχές
της Ελλάδας. Ακόμα και σε
βορεινά μέρη, με κρύο, έχουν
φυτέψει αλόη σε παραθαλάσ-
σιες περιοχές. 

Η ομάδα παραγωγών
και το εργοστάσιο 
Αυτή την εποχή ο κ. Χρονάκης
στήνει ομάδα παραγωγών.
Έχει ξεκινήσει με 15 άτομα
και αναζητούν ακόμη τόσα.
Το καταστατικό προχωρά και
μόλις ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία θα προχωρήσουν
σε εκλογή μελών δ.σ. Ο ίδιος
θα παρέχει τις συμβουλές του
για τη στήριξη της ομάδας.
Ήδη υπάρχουν 2-3 υποψήφιοι
επενδυτές για τον απώτερο
στόχο τους, το εργοστάσιο.
Μέχρι τώρα οι εταιρείες που
αναζητούσαν αλόη την ήθε-
λαν έτοιμη, όχι ως φυτό, γι’
αυτό και η ομάδα αποφάσισε
να στήσει τη μονάδα αποχύ-
μωσης. Για το στήσιμο του
εργοστασίου θα δεχτούν βοή-
θεια από Ολλανδό ειδήμονα. 
«Θα ξεκινήσουμε με αποχύ-
μωση και σκοπεύουμε να
μπούμε και στα προϊόντα. Θα
είμαστε πιο λογικοί στην τιμή»
σημειώνει ο κ. Χρονάκης. Δεν
πρόκειται να πάρουν εισαγό-
μενα φυτά, θα έχουν όλα πι-
στοποίηση, θα είναι δικά τους.
Το μεγαλύτερο μέρος της πα-
ραγωγής θα συλλέγεται το
καλοκαίρι, ενώ θα υπάρχει
και ειδικός στο εργοστάσιο
για την αξιολόγησή της. 

Τα συστατικά
Σύμφωνα με υπολογισμούς,
το 25% των φαρμακευτικών
σκευασμάτων που κυκλοφο-
ρούν περιέχει συστατικά της
αλόης. 
Το ζελέ της αλόης περιέχει πά-
νω από 200 ενεργά συστατικά,
και το σημαντικότερο ίσως
είναι ότι μας δίνει τα 7 από τα

8 απαραίτητα αμινοξέα που
δεν παράγονται από τον ορ-
γανισμό μας. Το φυτό περιέχει: 
Βιταμίνες: Αντιοξειδωτικές
βιταμίνες C, Ε και η Βήτα Κα-
ροτίνη, πρόδρομο της βιτα-
μίνης Α και βιταμίνη Β12 
Μέταλα-ιχνοστοιχεία: Μα-
γνήσιο, μαγγάνιο, ψευδάρ-
γυρο, χαλκό, χρώμιο, ασβέ-
στιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο
και σελήνιο. 
Αμινοξέα: Η αλόη περιέχει
7 από τα 8 αμινοξέα που είναι
πρωτεύουσας σημασίας για
το σώμα μας και 18 από τα
22 που θεωρούνται δευτε-
ρεύοντα. 
Ένζυμα: Υπεροξειδάση, αλιά-
ση, καταλάση, σελλουλάση,
καρβοξυπεπτιδάση, αμυλάση,
αλκαλική φωσφατάση. 
Σακχαρίτες
Στερόλες 
Σαπωνίνη
Λιγνίνη 
Ανθρακινόνες 
Γλυκοζαμίνη. 
Μελέτη του 1997 από το Πα-
νεπιστήμιο του Tέξας δείχνει
ότι η αλόη μακραίνει τη ζωή
και μικραίνει τη συχνότητα
ασθενειών. Οι περισσότεροι
άνθρωποι που χρησιμοποιούν
αλόη αναφέρουν μια γενική
αίσθηση ευεξίας. Η χρήση
του χυμού μειώνει τη χολη-
στερίνη και τα τριγλυκερίδια
μέσα σε λίγες εβδομάδες. Επί-
σης, μειώνει την πίεση σε πε-
ρίπτωση υπέρτασης. «Ελπί-
ζουμε ότι το κολλώδες υγρό
θα μας προσφέρει ένα σω-
τήριο διάλυμα για την αντι-
μετώπιση σημαντικού προ-
βλήματος» τονίζει ο δρ. Μί-
τσελ Φινκ, καθηγητής Ιατρικής
για την Εντατική Θεραπεία
και επικεφαλής της μελέτης.
Οι ερευνητές, των οποίων η
μελέτη χρηματοδοτείται από
την Αμυντική Υπηρεσία για
τα Προγράμματα Προηγμένης
Έρευνας, εξέτασαν την κολ-
λώδη ουσία από τα εσωτερικά
φύλλα της αλόης. Η ουσία εί-
ναι πλούσια σε συστατικά
σακχάρου που ονομάζονται
πολυσακχαρίτες, τα οποία και
επηρεάζουν τις ιδιότητες του
υγρού αυτού. 

Η
αλόη μοιάζει με

κάκτο, αλλά ανή-
κει στην οικογέ-
νεια των κρινοει-

δών. Οι θεραπευτικές της ιδιό-
τητες είναι γνωστές εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Παρόλο που
υπάρχουν περισσότερα από
300 είδη αλόης, μόνο 4-5 ποι-
κιλίες διαθέτουν θεραπευτικές
ιδιότητες.  Από αυτές τις ποι-
κιλίες, η aloe barbadensis
miller είναι η πιο ισχυρή ποι-
κιλία αλόης, γνωστή και ως
αλόη βέρα – η «πραγματική
αλόη». Όταν είναι ώριμη, το
εσωτερικό ζελέ συλλέγεται,
σταθεροποιείται και συσκευά-
ζεται, ώστε να δημιουργηθεί
ένα προϊόν που είναι όσο πιο
κοντά γίνεται στο ζελέ του
φυτού. Το ζελέ που βρί-
σκεται στο εσωτερικό του
φύλλου της αλόης μπορεί
να ωφελήσει τον άνθρωπο
ως πόσιμος χυμός, με πολλά
θρεπτικά συστατικά, ενώ μπο-
ρεί ακόμα να συνδυαστεί και
με άλλα συστατικά για κρέμες
και λοσιόν.  Έχει αναπλαστικές
ιδιότητες και βοηθά σημαν-
τικά στην επούλωση των

τραυμάτων. Η εγχώρια πα-

ραγωγή δεν καλύπτει τις ανάγ-
κες αλόης, οπότε εισάγουμε
περί τους 5 τόνους χυμό. 

Η καλλιέργεια
Η φυτεία του κ. Χρονάκη,
έκτασης 150 στρεμμάτων,

βρίσκεται στην Κρήτη, στην
περιοχή Τσούτσουρος. Όπως
εξηγεί ο ίδιος στην «Παρα-
γωγή», σε ένα στρέμμα μπο-
ρούν να φυτευτούν από 1.200
έως 1.300 φυτά αλόης. Τα
φυτά φυτεύονται σε απόστα-
ση 75 εκ. το ένα από το άλλο,
όσο και κάθε σειρά από την

άλλη. Η καλύτερη εποχή για
το φύτεμα είναι από το Μάρτιο
έως και τον Ιούλιο, που δεν
έχει πολλή ζέστη. Όταν ο πα-
ραγωγός παραλάβει τα φυτά,
πρέπει να τα κρατήσει στο
χώρο που θα τα φυτέψει για
περίπου 1-4 εβδομάδες στη
συσκευασία που τα έχει αγο-
ράσει, ώστε να εγκλιματιστούν

καλύτερα. Για τη φύτευση
πρέπει να ανοιχτεί ένας λάκ-
κος 15-20 πόντους και να μπει
λίγη κοπριά, τουλάχιστον 5
ετών «σβησμένη», από πρό-
βατα ή κότα - ανακατεμένη
είναι η ιδανική. 
Το φυτό δεν χρειάζε-
ται πολύ νερό, ανά-
λογα με το χωράφι.

Για 10 έως 15 μέρες απαιτείται
από 1 έως 1,5 λίτρο το φυτό,
τόσο την άνοιξη όσο και το
καλοκαίρι. Θα πρέπει να φυ-
τευτεί σε μέρος που το βλέπει
ο ήλιος πολλές ώρες τη μέρα.
Δεν θέλει ραντίσματα, ίσως
σε περιοχές με πολύ έντονη
ηλιοφάνεια να χρειάζεται δίχτυ.
Οι εχθροί του φυτού είναι το
σαλιγκάρι και οι θερμοκρασίες
κάτω του μηδενός, οι οποίες
μπορεί να είναι μεγάλο πλήγμα.
Απαραίτητη είναι και η περί-
φραξη της φυτείας. Η δυσκολία
στην καλλιέργεια αλόης έγ-
κειται στις εργασίες. Οι περισ-
σότερες γίνονται χειρωνακτικά,
από τη φύτευση μέχρι τη συγ-
κομιδή. 

«Ευτυχώς δεν υπάρχει
επιδότηση στην
αλόη» υπογραμμί-

ζει ο κ. Χρονάκης,
καθώς ο ίδιος

εκτιμά ότι αυτές
κατέστρεψαν τον Έλ-

ληνα αγρότη. Η συμ-
βουλή του κ. Χρονάκη

για τους υποψήφιους καλ-
λιεργητές είναι να είναι σί-

γουροι για την προέλευση
των φυτών. «Θα πρέπει να
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Το 1963 ο κ. Ηλίας Χρονάκης βρέθηκε στον Καναδά, όπου άνοιξε δικό του
συνεργείο. Οι αμυχές και οι κακώσεις που συνοδεύουν το επάγγελμα απαιτούσαν
θεραπεία, και τότε κάποιος του σύστησε την αλόη. Στα 12 στρέμματα του σπιτιού
του φύτεψε αλόη, όπου τιμήθηκε δεόντως από τους μαθητές του παρακείμενου
σχολείου: μόλις χτυπούσαν, πήγαιναν στην αλόη και έκοβαν φύλλα για να
θεραπευτούν. Όταν το 1995 βρέθηκε στην Κρήτη, πήρε από το μπαλκόνι του
ξαδέρφου του ένα φύλλο αλόης δέκα πόντων. Από αυτό έβγαλε 300.000 φυτά. 

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Αφού πλύνετε πολύ καλά το φύλ-
λο με άφθονο νερό, κόβετε το
κομμάτι που θέλετε να χρησι-
μοποιήσετε. 

Με ένα μαχαίρι αφαιρείτε τις
ακανθώδεις άκρες του φύλλου.
Στη συνέχεια ξεπλένετε πάλι με
κρύο νερό.

Αφαιρείτε τον εξωτερικό φλοιό
του φύλλου και από τις δύο πλευ-
ρές, τοποθετώντας το μαχαίρι
σας με το πίσω μέρος του στην
εσωτερική πλευρά του φύλλου
και 1-2 χιλιοστά από τον εξωτε-
ρικό φλοιό, τραβώντας το στην
αντίθετη κατεύθυνση.

Εναλλακτικά μπορείτε να αφαι-
ρείτε το ζελέ από το φύλλο, χρη-
σιμοποιώντας ένα κουτάλι. 

Bάλτε το ζελέ αλόη βέρα σε ένα
μπλέντερ και, αφού ομογενοποι-
ηθεί καλά, βάλτε το σε ένα μπου-
κάλι και στη συνέχεια στο ψυγείο.
Καθημερινά μπορείτε να προ-
σθέτετε τη συνιστώμενη δόση
(50 ml) σε ένα ποτήρι νερό ή χυμό.
Επίσης, μπορείτε να το χρησιμο-
ποιήσετε για επάλειψη του δέρ-
ματος. Το εξωτερικό (φλοιό) του
φύλλου δεν πρέπει να το κατα-
ναλώνετε από το στόμα, αλλά
μπορείτε να το χρησιμοποιείτε
για τις επαλείψεις στο δέρμα. 
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Η ιστορία του φυτού

Ηαλόη βέρα είναι ένα φυτό διάσημο για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και χρήσεις εδώ και
5.000 χρόνια. Οι αρετές των φυτών αυτών έχουν καταγραφεί από πολλούς μεγάλους πολιτισμούς,

από εκείνους της Περσίας και της Αιγύπτου στη Μέση Ανατολή, της Ελλάδας και της Ιταλίας στην
Ευρώπη, της Ινδίας και της Αφρικανικής Ηπείρου. Τα φυτά είναι ευρέως γνωστά στην Ασία και τον

Ειρηνικό, και βρίσκονται στη λαογραφία των Ιαπώνων, των Φιλιππινέζων και των κατοίκων
της Χαβάης. Η αλόη υποστηρίχτηκε με τέτοιο σεβασμό στην Αίγυπτο, ώστε θεωρήθηκε το
«φυτό της αθανασίας». Οι βασίλισσες της Αιγύπτου Νεφερτίτη και Κλεοπάτρα εκτιμούσαν

ιδιαίτερα την αλόη βέρα σαν φροντίδα ομορφιάς. Τα σχέδια των φυτών της αλόης
έχουν βρεθεί ακόμη και εγγεγραμμένα στους τάφους των φαραώ. Στις
Φιλιππίνες χρησιμοποιείται με το γάλα για τις μολύνσεις των νεφρών. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε το νησί Σοκότρα προκειμένου να
βρει αλόη για το στρατό του, ενώ, κατά τη διάρκεια των θρυλικών

ταξιδιών του στην Ανατολή, μεταξύ των πολλών θαυμάτων που καταγράφηκαν
από τον Μάρκο Πόλο ήταν και οι περιγραφές των πολλών εφαρμογών του

φυτού αλόη βέρα. Οι Ισπανοί κατακτητές ανακάλυψαν τα διάφορα βοτανικά
φάρμακα για χρήση στους τένοντες. Σε καρδιακές παθήσεις, σε πολλές από τις

θεραπείες των Ατζέκων, είναι γνωστό ότι η αλόη ήταν ο αποτελεσματικός παράγοντας.
Αυτά τα βοτανικά φάρμακα των Ατζέκων μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη από τους Ισπανούς,

κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, όταν ιδρύθηκε η σύγχρονη δυτική ιατρική. 

Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ                             ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΦΥΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Αλόη: Φάρμακο για την υγεία     και για την τσέπη
Πώς παίρνουμε το ζελέ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΜΠΛΕΞΑΝΕ
ΟΙ… ΓΡΑΜΜΕΣ
Στη δίνη των Μνημονίων
η συνοχή του κόμματος
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης >4
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΕΚΑΤ. 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ!
Οι εκπλήξεις και οι συμπράξεις
του διαγωνισμού 
Πληροφορίες για προσφορές
που προσεγγίζουν τα 900 εκατ. 
με 1 δισ. ευρώ!
Μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι 
οι Αμερικανοί

>4

> 10

ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΟ ΚΚΕ
Το στοίχημα για το νέο
γενικό γραμματέα του
κόμματος Δημήτρη
Κουτσούμπα

ΜΑΔΑΝΕ ΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
«Βλέπουν» Ιούνιο ώστε
να μην επαναληφθεί 
το «θρίλερ» 
των διαπραγματεύσεων 
με την τρόικα

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

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ
ΚΑΙ… ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ 
Τα μυστικά για τα «κόκκινα»
ενυπόθηκα δάνεια και τι πρέπει 
να προσέξετε

nTσουχτερό το νέο επιτόκιο για την εξόφληση της οφειλής, στο 8,75% 
nΗ παγίδα στο νέο χαράτσι για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 
nΠώς θα σώσετε το αυθαίρετό σας με 500 ευρώ!

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

>8-9

ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
10 «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ DEAL

ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
10 «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ DEAL



O
πολιτικός χρόνος στην Ευρώπη τελει-
ώνει, καθώς οι πολιτικοί θα έρχονται
όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με
υπερβολικά και συνεχώς αυξανόμενα

ποσοστά ανεργίας, όπως και με την έλλειψη ανά-
πτυξης και μεταρρυθμίσεων που θα δώσουν
ώθηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες. 
Πολλοί χαρακτήρισαν «ηλιθιότητα» τη λύση
που έδωσε η Ευρωζώνη στο θέμα της Κύπρου,
ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου με το να «βάλουν
χέρι» στις καταθέσεις, δημιουργώντας κλίμα
ανασφάλειας σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και
στην ίδια τη Γερμανία, όπου το 54% των πολιτών
της δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρο για τις
καταθέσεις του.
Όμως κάποιοι –λίγοι αλλά… ψαγμένοι– πίσω
από το σκηνικό αυτό βλέπουν την εξής σκοπι-
μότητα: αφού η ΕΚΤ δεν μπορεί να κόψει χρήμα,
καθώς οι Γερμανοί είναι «αλλεργικοί» σε κάτι
τέτοιο, προσπαθούν να φέρουν το χρήμα των
περίφημων «ραντιέρηδων» (για να θυμηθούμε
τον Ανδρέα Παπανδρέου) στην πραγματική οι-
κονομία. 
Δεν είναι σίγουρο εάν το πετύχουν, αλλά, όπως
επισημαίνει και ο κ. Ματιέ Πιγκάς, διευθυντής
του ευρωπαϊκού τμήματος της τράπεζας Lazard
(συμβούλευσε τις ελληνικές κυβερνήσεις για
την αναδιάρθρωση του χρέους), είναι αναπόφευκτη
η σύγκρουση ανάμεσα στους εργαζομένους, οι
οποίοι χάνουν τα πάντα, και στους «ραντιέρηδες»,
οι οποίοι μέχρι τώρα… κάθονται και απολαμβάνουν
υψηλές και σίγουρες αποδόσεις, τόσο στα
ομόλογα όσο και στις καταθέσεις.

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: MEDIHOLD A.E.

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ

CREATIVE DIRECTOR: 
ΚΑΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ
ΑΤΕΛΙΕ: 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 
ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Είναι κανόνας να «προστατεύου-
με» τα παιδιά, ακόμα κι όταν
είναι θύματα αλλόκοτα βίαιων
πράξεων, αποφεύγοντας να δη-
μοσιεύουμε φωτογραφίες τους.
Ίσως όμως στην περίπτωση του
8άχρονου Μάρτιν πρέπει να
γίνει μία εξαίρεση. Γιατί ο τραγικός
θάνατός του, στην τρομοκρατική

επίθεση που έγινε στη Βοστώνη,
κατά τον τερματισμό του τοπικού
–παγκόσμιας φήμης– μαρα-
θωνίου είναι η πιο ηχηρή από-
δειξη του απόλυτου παραλο-
γισμού που υποκινεί κάθε τυφλή
τρομοκρατική ενέργεια. Ο Μάρτιν
είναι ένα από τα τρία θύματα
της διπλής βομβιστικής επίθεσης
στη Βοστώνη. Σκοτώθηκε ενώ
περίμενε κοντά στη γραμμή του
τερματισμού να δει τον πατέρα
του, Μπιλ, που έτρεχε στον αγώ-
να. Μαζί του βρίσκονταν η
μητέρα του και η 6άχρονη αδερ-
φή του, οι οποίες τραυματίστηκαν
σοβαρά. Αυτό, τίποτα άλλο! 

Μ
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Ο Ρώσος μεγιστάνας (για τους
ποδοσφαιρόφιλους, ιδιοκτήτης
της ποδοσφαιρικής ομάδας του
Μονακό και για τους… ψαγ-
μένους συνιδρυτής της ρωσικής
–κρατικής– βιομηχανίας λι-
πασμάτων Uralkali) είναι ο νέος
ιδιοκτήτης του Σκορπιού, του
νησιού που συνέδεσε το όνομα

και την ιστορία του με το θρύλο
του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο δι-
σεκατομμυριούχος με τις ισχυρές
προσβάσεις στο περιβάλλον
του Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται
να κατέβαλε περισσότερα από
100 εκατ. δολάρια προκειμένου
να κάνει δώρο το Σκορπιό στην
24χρονη κόρη του Εκατερίνα.
Φήμες ήθελαν στο παρελθόν
γνωστές προσωπικότητες, όπως
τον Μπιλ Γκέιτς και τη Μαντόνα,
να προσπαθούν χωρίς αποτέ-
λεσμα να αποκτήσουν το θρυλικό
νησί. Ωστόσο, στην εποχή που
οι Ρώσοι τα… παίρνουν όλα,
τίποτα δεν κατάφερε να στα-
ματήσει αυτό το deal.   
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Η Ελλάδα έχει «όλα τα νόμιμα
δικαιώματα» να αποκλείσει τη
Χρυσή Αυγή από τη δημόσια
σφαίρα, καθώς πρόκειται για
«νεοναζιστικό και βίαιο πολιτικό
κόμμα». Αυτό επισημαίνει ο
επίτροπος για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του Συμβουλίου
της Ευρώπης στην έκθεσή του,

με την οποία συνιστά στη χώρα
μας να απομονώσει το συγκε-
κριμένο κόμμα, με βάση νομικά
δεσμευτικές διεθνείς συμβάσεις
για τα ανθρώπινα δικαιώματα
τις οποίες έχει υπογράψει η Ελ-
λάδα. Παράλληλα, ο κ. Μούιζ-
νιεκς προτρέπει τις ελληνικές
Αρχές να λάβουν αυστηρότερα
μέτρα για την καταπολέμηση
της ραγδαίας αύξησης της ρα-
τσιστικής βίας. Αυτό που στον
εγχώριο δημόσιο διάλογο ακού-
γεται περισσότερο ως «κου-
τσομπολιό» το Συμβούλιο της
Ευρώπης το προτείνει ανοιχτά.
Ίσως δεν έχει δει τις τελευταίες
δημοσκοπήσεις… 
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«Σταματήστε την τρόικα. 
Δεν λογοδοτεί πουθενά 

και δεν ελέγχεται. 
Οι ανεξέλεγκτες τρόικες

πλήττουν την Ευρώπη, 
τη διαφάνεια και 
την αλληλεγγύη».

ΧΑΝΕΣ ΣΒΟΜΠΟΝΤΑ 
Πρόεδρος ομάδας 

Σοσιαλιστών-Δημοκρατών
στο Ευρωκοινοβούλιο

E
ικόνες ντροπής, που σοκάρουν και δυσφημούν την Ελλάδα διεθνώς,

διαδραματίστηκαν στη Μανωλάδα Ηλείας, όπου δεκάδες εργάτες
από το Μπαγκλαντές, που απασχολούνται σε καλλιέργειες φράουλας
υπό άθλιες συνθήκες, δέχθηκαν μαζικά πυρά όπλων από τους

επιστάτες των καλλιεργειών, ως «απάντηση» του εργοδότη τους στη διεκδίκηση
δεδουλευμένων έξι μηνών που δεν τους έχουν καταβληθεί και αγγίζουν συνολικά
τα 150.000 ευρώ! Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν
σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ ο ιδιοκτήτης της καλλιέργειας
συνελήφθη. Οι Αρχές ασφαλείας του Νομού βρίσκονται σε επιφυλακή για το
φόβο οργανωμένης αντίδρασης από τους αλλοδαπούς εργάτες της περιοχής.
Δυστυχώς, οι «ματωμένες φράουλες» επιβεβαιώνουν ξανά το όνομά τους…

Εργαζόμενοι εναντίον
ραντιέρηδων
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Π
έρα από τις αλλαγές σε
πρόσωπα, που θα είναι εν
πολλοίς αποτέλεσμα δια-
πραγμάτευσης με τους

Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη,
ο Αντώνης Σαμαράς γνωρίζει ότι βασικός
στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι

η αλλαγή του κλίματος στη βάση προ-
ώθησης πολιτικών που θα δώσουν
στην κοινωνία το μήνυμα ότι κάτι
κινείται, και μάλιστα προς την κατεύ-
θυνση της εξόδου από την κρίση και
της προοπτικής ανάπτυξης της οικο-
νομίας. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ, που
παρουσιάστηκαν μέσα στην εβδομάδα,
για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας από το 2014
είναι ένα πρώτο θετικό μήνυμα, ωστόσο
το Μαξίμου και οι κυβερνητικοί εταίροι
θέτουν τρεις βασικές προτεραιότητες:
την παροχή ρευστότητας στην οικονομία,
την καταπολέμηση της ανεργίας και,
φυσικά, την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσματος, που αποτελεί προϋπό-
θεση για να επιτευχθούν και οι υπόλοιποι
στόχοι. 
Ειδικά για το θέμα της ρευστότητας,
κομβικό σημείο θεωρείται η ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών. Η δια-
δικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως το τέλος Απριλίου, γεγονός που
λειτουργεί πιεστικά, ιδιαίτερα για την
Εθνική και τη Eurobank, που βρίσκονται
σε αγωνιώδη αναζήτηση κεφαλαίων
για να αποφύγουν τον πλήρη έλεγχο

του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας. Το «ναυάγιο» του deal
Εθνικής – Eurobank έφερε και ενδο-
κυβερνητική γκρίνια, με το ΠΑΣΟΚ και
τη ΔΗΜΑΡ –αλλά και στελέχη εντός
της ΝΔ– να αφήνουν αιχμές για τους
χειρισμούς του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης, γεγονός που έφερε
και πάλι σε πρώτο πλάνο το θέμα της
«τύχης» του υπουργού Οικονομικών
Γιάννη Στουρνάρα στον ανασχηματισμό.
Το Μαξίμου, πάντως, στηρίζει τον «τσά-
ρο», ενώ υπέρ του λειτουργεί και η
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από
την πλευρά των τροϊκανών. 
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, ο υπουργός
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης έχει
ήδη ανακοινώσει την επανέναρξη των
μεγάλων έργων που θα «ανοίξουν»
25.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ
15.000 άνθρωποι αναμένεται να προσ-
ληφθούν έως το 2015 στο δημόσιο
τομέα, σε αντικατάσταση ισάριθμων
υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν το
ίδιο διάστημα, στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας με την τρόικα. Η κυβέρνηση
επενδύει και στην προσέλκυση επεν-
δύσεων, που μπορούν να δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα. 

Τελεσίγραφο
Ο πρωθυπουργός έχει στείλει τελεσί-
γραφο στα μέλη της κυβέρνησης ότι
πρέπει να προσαρμοστούν με τους
ρυθμούς δουλειάς που επιβάλλουν οι
δύσκολες περιστάσεις για τη χώρα,
ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι δεν ανταπο-
κριθούν θα πάνε… σπίτι τους! Και το
μήνυμα αυτό ισχύει τόσο για τα ήδη
μέλη της κυβέρνησης όσο και για τους
προαλειφόμενους για κυβερνητικά

πόστα ενόψει του ανασχηματισμού. Σε
κάθε περίπτωση, ορίζοντας για το Μα-
ξίμου είναι ο έλεγχος του Ιουνίου από
την τρόικα. Οι εκπρόσωποι των δα-
νειστών θα βρεθούν και πάλι στην
Αθήνα στα τέλη Μαΐου και οι κυβερ-
νητικοί εταίροι δεν θέλουν επ’ ουδενί
να επαναληφθεί το «θρίλερ» των προ-
ηγούμενων ελέγχων. Γι’ αυτό και έχουν
θέσει στόχο να έχουν δρομολογηθεί
όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με την
τρόικα πριν από την έλευση του κλι-
μακίου και τα πάντα να είναι έτοιμα,
ώστε αυτή τη φορά ο έλεγχος να έχει
τυπικό χαρακτήρα και να μην επανα-
ληφθεί το ψυχοφθόρο –και επιζήμιο
επικοινωνιακά– σίριαλ των διαπραγ-
ματεύσεων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, προ-
ϋποθέτει μια κυβέρνηση με… ρυθμό,
κάτι που ίσως αποδειχτεί δύσκολο αν
έχουν μεσολαβήσει αλλαγές προσώπων
στην κυβέρνηση, τα οποία θα χρειάζονται
χρόνο για να ενημερωθούν και να
αποδώσουν έργο. Γι’ αυτό και κάποιες
πλευρές εκτιμούν ότι ο ανασχηματισμός
θα μπορούσε να καθυστερήσει του-
λάχιστον έως το τέλος Μαΐου με αρχές
Ιουνίου, ώστε οι αλλαγές να συνδυα-
στούν με ένα καλό αποτέλεσμα του
επόμενου ελέγχου από την τρόικα. Σε
μια τέτοια περίπτωση, πάντως, το Μα-
ξίμου θα είχε να αντιμετωπίσει τον
εκνευρισμό και την ανυπομονησία
των… εν αναμονή υπουργών, που πιέ-
ζουν να γίνουν άμεσα οι αλλαγές στην
κυβέρνηση. Σε αυτούς συγκαταλέγονται
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αν και ο Ευάγ-
γελος Βενιζέλος έχει ρίξει τις τελευταίες
μέρες τους τόνους για το συγκεκριμένο
θέμα, στρέφοντας το ενδιαφέρον στο
επίπεδο των εφαρμοζόμενων πολιτικών
και όχι των προσώπων.

Μέτρησαν δυνάμεις στους φοιτητές

Με τη συζήτηση για τον ανασχηματισμό να
συνεχίζεται, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης
με την τρόικα, ο πρωθυπουργός «μετράει»
αποδόσεις και επιδόσεις των υπουργών του και
σχεδιάζει, σε συνεργασία με τους εταίρους του, 
τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση 
της «αντεπίθεσης» της κυβέρνησης. 

Κέρδη και ζημιές μετρούν τα κόμματα
από τις φοιτητικές κάλπες, την

πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τον
Ιούνιο του 2012. Με τη συμμετοχή να
κινείται σε χαμηλά επίπεδα, κάτω και
από αυτά του 2012, φτάνοντας μόλις
το 50% των ενεργών φοιτητών, οι πα-
ρατάξεις απέτυχαν για μία ακόμα χρονιά
να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα,
ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι η ΔΑΠ, η
φοιτητική παράταξη της ΝΔ, αναδείχθηκε
για μία ακόμα χρονιά πρώτη δύναμη
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διατηρώντας μάλιστα τα
ποσοστά της. Μάχη για τη δεύτερη θέση

έδωσαν ΠΑΣΠ (ΠΑΣΟΚ) και Πανσπου-
δαστική (ΚΚΕ), με τη φοιτητική παράταξη
του ΠΑΣΟΚ να χάνει μεγάλο μέρος της
δύναμής της. Μάλιστα, η Πανσπουδαστική
δίνει τον εαυτό της στη δεύτερη θέση,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα που η
ίδια εξέδωσε. Ανοδικές τάσεις κατέ-
γραψαν και οι δυνάμεις της εξωκοινο-
βουλευτικής Αριστεράς (ΕΑΑΚ) και του
ΣΥΡΙΖΑ (ΑΡΕΝ). 
«Όσοι ακόμη μιλούν για μια γενιά χωρίς
οράματα και αξίες, για μια γενιά μακριά
από την πολιτική, σήμερα πήραν μια
ηχηρή απάντηση. Διαψεύστηκαν εκκω-

φαντικά. Πάνω από 100.000 νέοι σε
πανεπιστήμια και ΤΕΙ συμμετείχαν στην
πιο ουσιαστική πολιτική διαδικασία, δί-
νοντας ακόμη υψηλότερα ποσοστά στη
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και επιβραβεύοντας τη στρα-
τηγική της πολιτικοποίησης που ακο-
λουθήσαμε τα τελευταία χρόνια» δήλωσε
για το αποτέλεσμα των εκλογών ο πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος,
προσθέτοντας ότι «σήμερα, οι νέοι της
γενιάς μας δήλωσαν ξεκάθαρα ότι επι-
λέγουν τις μεταρρυθμίσεις και τις δη-
μιουργικές αλλαγές, μακριά από το
λαϊκισμό και τη μιζέρια».

«Εντός του Μαΐου θα εντοπιστούν –επιτέλους– οι Οργανισμοί οι οποίοι
δεν εξυπηρετούν πια το δημόσιο συμφέρον, οι οποίοι δεν είναι

απολύτως αναγκαίοι και πρέπει να καταργηθούν». Αυτό ανακοίνωσε από
το βήμα της Βουλής ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης
Μανιτάκης, εξηγώντας παράλληλα ότι οι γενικοί διευθυντές που υπηρετούν
στη δημόσια διοίκηση είναι εκείνοι που θα κληθούν να σηκώσουν το με-
γαλύτερο βάρος για την προώθηση της αναδιοργάνωσης των δομών του
Δημοσίου. «Είναι οι γενικοί διευθυντές εκείνοι που θα περιγράψουν τις
θέσεις με καθημερινή δουλειά, βασιζόμενοι στην κύρια αποστολή του
κάθε υπουργείου, που είναι προσδιορισμένη. Αυτοί θα κάνουν, οι γενικοί
διευθυντές δηλαδή, και την τοποθέτηση των υπαλλήλων σύμφωνα με τα
καθήκοντά τους, το προσοντολόγιό τους, αλλά, κυρίως, με τα βασικά
υπηρεσιακά τους καθήκοντα στις νέες θέσεις. Θα γίνει μια εσωτερική
αναδιανομή του προσωπικού» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Πρόσθεσε,
μάλιστα, ότι «ήδη η εξοικονόμηση που επέρχεται από τις αλλαγές που
προχωρούν με στόχο τη συμπύκνωση, τη μείωση του όγκου των δημοσίων
υπηρεσιών, υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο του 30% και σε πολλές
περιπτώσεις φτάνει και το 50%». 

4Το Μάιο τα… σπουδαία στο Δημόσιο

Μαδάνε τη μαργαρίτα για ανασχηματισμό
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Μ
ια φράση του Αλέξη Τσί-
πρα από το βήμα του
συνεδρίου του «Econo-
mist» την περασμένη

Τρίτη, όταν έκανε λόγο για «αναστολή
του Μνημονίου» από μια κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρκετή για να στείλει
στα… κεραμίδια το Αριστερό Ρεύμα
και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και να
ξαναφέρει σε πρώτο πλάνο τις δια-
φοροποιήσεις στο εσωτερικό του
κόμματος μεταξύ των συνιστωσών
πάνω σε βασικές θέσεις και επιλογές. 
Η συγκεκριμένη φράση του κ. Τσίπρα,
η οποία από κύκλους της Κουμουν-
δούρου αποδόθηκε σε «κακή δια-
τύπωση», προκάλεσε αμηχανία μεταξύ
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ζη-
τούσαν από την ηγεσία να ξεκαθαρίσει
τη θέση της. Αυτό επιχείρησε να κάνει
ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη, μι-
λώντας στην ετήσια οικονομική διά-
σκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επι-
χειρηματιών. Με τη φράση «κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ και Μνημόνιο είναι δυο

έννοιες ασύμβατες», ο επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να βάλει τέλος
στο νέο γύρο εσωκομματικής γκρίνιας,
αποδίδοντας μάλιστα την… παρεξή-
γηση στη «διαρκή προσπάθεια των
πολιτικών μας αντιπάλων, παίζοντας
με τις λέξεις, να διαμορφώσουν αμ-
φιβολίες για τις προθέσεις μας». 
Κάνοντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα,
με στόχο να ικανοποιήσει τους «σκλη-
ρούς» της Κουμουνδούρου, ο κ. Τσί-
πρας διεμήνυσε ότι το Μνημόνιο «θα
τελειώσει το ίδιο βράδυ που οι κάλπες
θα δώσουν στον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη πλει-
οψηφία και ο λαός μια καθαρή εντολή
για να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής
σωτηρίας». 
Περιγράφοντας δε το σχέδιο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τη «μεταμνημονιακή εποχή»,
είπε ότι περιλαμβάνει «την αντικα-
τάσταση, με νομοθετική πρωτοβουλία
στη Βουλή, του καταστροφικού Μνη-
μονίου με ένα Εθνικό Σχέδιο για την
οικονομική, κοινωνική και περιβαλ-
λοντική ανασυγκρότηση του τόπου».

Μηνύματα
Πάντως, παρά τις νέες δηλώσεις του
κ. Τσίπρα, το κλίμα από την πλευρά
του Αριστερού Ρεύματος και των συ-

νιστωσών που ασκούν κριτική στην
ηγεσία παραμένει «παγωμένο». Η δή-
λωση του Παναγιώτη Λαφαζάνη –πριν
από τις… εξηγήσεις Τσίπρα– ότι «τα
Μνημόνια δεν θα ανασταλούν, θα κα-
ταργηθούν» θεωρήθηκε από πολλούς
όχι ως αποσαφήνιση των λεγομένων
του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως
υπενθύμιση στην ηγεσία της «γραμμής»
του κόμματος. Μιας γραμμής, ωστόσο,
που μένει δεδομένη δεν μπορεί να
θεωρείται, αφού δείχνει να διαμορ-
φώνεται μέρα με τη μέρα, με βάση τις
εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Η
θέση του Αλέξη Τσίπρα ότι στόχος του
ΣΥΡΙΖΑ είναι «να σωθεί η Ελλάδα μέσα
στο ευρώ», προκαλεί… αλλεργία σε
αρκετούς εντός του κόμματος. Η προ-

σπάθεια του Αριστερού Ρεύματος, κατά
τη συνεδρίαση της ΚΕ το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο να περάσει τροπολογία
που θα προχώραγε ένα βήμα παραπέρα
από τη θέση «όχι πάση θυσία στο
ευρώ», υιοθετώντας πιο σκληρή στάση,
απέτυχε, ωστόσο τα στελέχη αυτής
της τάσης φέρονται αποφασισμένα να
επιμείνουν, θεωρώντας ότι αυτή η
θέση του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στην εκλογική
επιτυχία του περασμένου Ιουνίου. Το
θέμα μπορεί να υποβαθμίζεται από
την ηγεσία, ωστόσο προκαλεί πονο-
κέφαλο, ιδιαίτερα όσο το Ρεύμα είναι
σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με
τον Αλέκο Αλαβάνο, ο οποίος τάσσεται
ανοιχτά υπέρ της εξόδου από την Ευ-
ρωζώνη.

«Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και Μνημόνιο είναι δυο
έννοιες ασύμβατες»
ξεκαθαρίζει ο Αλέξης
Τσίπρας

Το ΚΚΕ αναζητά βηματισμό στη νέα εποχή

Αναστολή ή κατάργηση του μνημονίου; Εντός 
ή εκτός ευρώ; Εδώ παπάς ή εκεί παπάς; Το γνωστό
παιχνίδι τζόγου θυμίζουν όλο και περισσότερο 
οι εσωκομματικές διαφοροποιήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ,
αναδεικνύοντας το πρόβλημα συνοχής στο δρόμο
προς τη μετατροπή του σχηματισμού σε ενιαίο
κόμμα.

Με ομιλία τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα
στο Πάρκο Ελευθερίας, σε πολιτική εκ-

δήλωση για τα 46 χρόνια από τη στρατιωτική
δικτατορία της 21ης Απριλίου, κάνει δημό-
σια… πρεμιέρα ο νέος γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος
εξελέγη την περασμένη Κυριακή από το 19ο
συνέδριο του κόμματος ως διάδοχος της
Αλέκας Παπαρήγα.
Η αλλαγή ηγεσίας στον Περισσό σηματοδοτεί
μια νέα εποχή για το ΚΚΕ, ωστόσο είναι βέβαιο
ότι υπό το βάρος των γενικότερων πολιτικών
εξελίξεων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του
σκηνικού που διαμορφώνεται στο εσωτερικό
του κόμματος, θα είναι και μια εποχή δοκιμασίας,
που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική
πορεία του ΚΚΕ. Η ασφυκτική πίεση από τον

ΣΥΡΙΖΑ, σε συνδυασμό με την άτυπη δυαρχία
–Κουτσούμπας στο κόμμα, Παπαρήγα στη
Βουλή– στο ΚΚΕ, διαμορφώνουν ένα πρω-
τόγνωρο πλαίσιο, μέσα στο οποίο καλείται
να κινηθεί και να αλλάξει τα δεδομένα ο νέος
γενικός γραμματέας. 
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι σάρκα από
τη… σάρκα του ΚΚΕ, στενός συνεργάτης επί
χρόνια της Αλέκας Παπαρήγα, γνώστης των
εσωκομματικών ισορροπιών και πιστός στις
αρχές που πρέσβευε και η προκάτοχός του.
Τόσο, που οι αντίπαλοί του, εντός και εκτός
Περισσού, να μιλούν για «πιστό συνεχιστή
της γραμμής Παπαρήγα», στην οποία αποδίδουν
τη συρρίκνωση της εκλογικής απήχησης του
κόμματος, όπως καταγράφηκε στις τελευταίες
εκλογές. Οι «προγραφές» στελεχών της εσω-

κομματικής αντιπολίτευσης πριν από το συ-
νέδριο, η μη ανταπόκριση στα ανοίγματα που
έχει κάνει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και η εμμονή
του Περισσού σε αρχές και θέσεις που δεν
έχουν πια απήχηση στην κοινωνία έχουν κα-
θορίσει το τελευταίο διάστημα την πορεία του
ΚΚΕ. Το ερώτημα είναι αν ο νέος γραμματέας
θα θέσει ως προτεραιότητα μια «επικοινωνιακή
στροφή» που θα ενισχύσει τουλάχιστον την
εικόνα και τη δυναμική του κόμματος ή θα
εστιάσει τις προσπάθειές του στο ξεκαθάρισμα
(ιδεολογικό και πολιτικό) του εσωκομματικού
πεδίου. Οι γνωρίζοντες στοιχηματίζουν υπέρ
του δεύτερου, εκτιμώντας παράλληλα ότι
μέσα από αυτή την εσωστρεφή διαδικασία το
κόμμα θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη θέση
το επόμενο διάστημα.

ΣΥΡΙΖΑ: Μπλέξανε οι... γραμμές



Ε
κτός από τα εισοδηματικά
κριτήρια, το κριτήριο της
αξίας της περιουσίας, αλλά
και το κριτήριο της μείωσης

εισοδήματος, ο δανειολήπτης πρέπει
να έχει και λιγότερα από 10.000
ευρώ στην τράπεζα. Με τέτοιους
όρους, οι ρυθμίσεις που ήδη προ-
σφέρουν οι τράπεζες για τους ενή-
μερους πελάτες τους είναι καλύτερες. 
Όπως προκύπτει από τις επίσημες
ανακοινώσεις του υπουργείου Ανά-
πτυξης, η 4ετής περίοδος χάριτος
κατά την οποία το κεφάλαιο θα το-
κιζόταν μόνο με 1,5% πάει… περίπατο
(παραμένει μόνο για ετήσιο εισόδημα
έως 15.000 ευρώ). Ο δανειολήπτης
θα πληρώνει υποχρεωτικά το 30%

του εισοδήματός του, ενώ το επιτόκιο
θα είναι αυτό που προβλέπει η σύμ-
βασή του. 
Οι προωθούμενες αλλαγές παρέχουν
μόνο απατηλή ελάφρυνση των δα-
νειοληπτών. Για τέσσερα χρόνια θα
πληρώνουν δόσεις μόνο για τόκους,
με χαμηλό επιτόκιο. Όμως, το «κού-
ρεμα» της αξίας του δανείου δεν
προβλέπεται. Επιπλέον, μετά την πά-
ροδο της τετραετίας, όσα έχει «χάσει»
πρόσκαιρα η τράπεζα θα συνεχίσουν
να βαραίνουν το δανειολήπτη, αφού
η διαφορά των τοκοχρεολυσίων της
περιόδου χάριτος θα προστίθεται στο
κεφάλαιο του δανείου, το οποίο θα
πρέπει να εξυπηρετηθεί στο ακέραιο
με παράταση της διάρκειάς του. 

Παραδείγματα 
Για παράδειγμα, δανειολήπτης που έχει
πάρει δάνειο 150.000 ευρώ, με επιτόκιο
4% και διάρκεια 20 έτη, πληρώνει σή-
μερα κάθε μήνα δόση 957 ευρώ. Αν
υποθέσουμε ότι το δάνειο το πήρε στις
2/1/2004 και έχει πληρώσει 9 χρόνια
κανονικά, το άληκτο κεφάλαιο δια-
μορφώνεται σήμερα σε 91.920 ευρώ.
Αν υποθέσουμε ότι εντάσσεται στη ρύθ-
μιση που προωθεί η κυβέρνηση, τότε
το ποσό που θα πληρώνει κάθε χρόνο
για τα επόμενα 4 χρόνια, αν δεν ανα-
κάμψει οικονομικά, θα προκύψει από
τα 91.920 ευρώ, που είναι το κεφάλαιο,
επί 1,5%, που είναι το νέο επιτόκιο της
ρύθμισης. Αυτό μας δίνει 1.378 ευρώ
ετησίως. Δηλαδή, 114 ευρώ το μήνα.
Μόλις παρέλθει η τετραετία, το κεφάλαιο
θα έχει μείνει στάσιμο στα 91.920
ευρώ, όμως η δόση θα επανέλθει στα
957 ευρώ και η αποπληρωμή-εξόφληση
του δανείου από το 2023 θα «μετα-
φερθεί» στο 2027. 
Άλλος δανειολήπτης που έχει λάβει
δάνειο 100.000 ευρώ, με επιτόκιο 3%
και διάρκεια 15 έτη, πληρώνει σήμερα
κάθε μήνα δόση 718 ευρώ. Αν υπο-
θέσουμε ότι το δάνειο το πήρε το
2/1/2006 και έχει πληρώσει 7 χρόνια
κανονικά, το άληκτο κεφάλαιο δια-
μορφώνεται σήμερα σε 53.376 ευρώ.
Τότε, το ποσό που θα πληρώνει κάθε
χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια, αν δεν
ανακάμψει οικονομικά, θα προκύψει
από τα 53.376, που είναι το κεφάλαιο,
επί 1,5%, που είναι το νέο επιτόκιο
της ρύθμισης. Αυτό μας δίνει 800 ευρώ
ετησίως.
Δηλαδή, 66 ευρώ το μήνα. Μόλις πα-
ρέλθει η τετραετία, το κεφάλαιο θα
έχει μείνει στάσιμο στα 53.376 ευρώ,
όμως η δόση θα επανέλθει στα 718
ευρώ και η αποπληρωμή-εξόφληση
του δανείου από το 2020 θα «μετα-
φερθεί» στο 2024. 

Ποιους αφορά
1. Μισθωτούς και συνταξιούχους
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
2. Όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση
εξαρτημένης εργασίας.
3. Άνεργους.
Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να
έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό ει-
σόδημα από οποιαδήποτε πηγή έως
25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει
μειωθεί περισσότερο από 20% σε
σχέση με την 1η Ιανουαρίου του 2010. 
Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και
πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και
μόνιμη αναπηρία, το εισόδημα θα
πρέπει να είναι μέχρι 30.000 ευρώ. 

Ποια δάνεια υπάγονται
Υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια
από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία
έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη
στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η
αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξε-
περνά τις 180.000 ευρώ. 

Προϋποθέσεις υπαγωγής 
1. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας
του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αν-
τικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ. 
2. Το σύνολο των καταθέσεων που
βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού
δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. 
3. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συ-
νολικών δανειακών υποχρεώσεων
του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξε-
περνά τις 150.000 ευρώ. 

Τι χορηγείται 
1. Περίοδος χάριτος 48 μηνών. 
2. Άμεση μείωση της μηνιαίας κατα-
βολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού
εισοδήματος του νοικοκυριού. 
3. Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται
σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος. 
4. Η συμβατική διάρκεια του δανείου
παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες
και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο
χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της
αρχικής σύμβασης, χωρίς καμία επι-
βάρυνση για το δανειολήπτη. 
Ειδικότερα, για ετήσια καθαρά εισο-
δήματα έως 15.000 ευρώ, το επιτόκιο
που προβλέπεται στη σύμβαση του
δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75%
+ βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση
αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση
κατά την περίοδο χάριτος. 
Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα
το επίδομα ανεργίας, πέραν των πα-
ραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μη-
δενικών καταβολών με πλήρη απαλ-
λαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6
μηνών εντός της περιόδου χάριτος. 

>>
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4 Προσοχή!

Με τη συμφωνία κυβέρνησης με την τρόικα 
για τα «κόκκινα» ενυπόθηκα δάνεια, λίγοι είναι 
οι… εκλεκτοί δανειολήπτες που θα υπαχθούν 
στη ρύθμιση. Δεν φτάνει που η ρύθμιση για τα
στεγαστικά δάνεια αφορά μόνο όσα εξυπηρετούνται
κανονικά, έβαλαν και κριτήριο αποταμίευσης. Επικαιροποίηση 

του νόμου Κατσέλη 

Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα
του νόμου Κατσέλη, με στόχο μα-

κροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες
που έχουν θέσει σε «ομηρία» πολλούς
δανειολήπτες και με τον τρόπο αυτό
καθυστερεί η επάνοδός τους στην οι-
κονομική δραστηριότητα. 

Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα
του εξωδικαστικού συμβιβασμού,

με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία
των πιστωτών που εκπροσωπούν το
50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής
και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%)
που απαιτούσε μέχρι σήμερα. 

Σε συνεργασία με το υπουργείο
Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός

της διαμεσολάβησης, με στόχο την
ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των
οφειλών των υπερχρεωμένων νοικο-
κυριών. 

Προβλέπεται καταβολή δόσης
από την υποβολή της αίτησης

υπαγωγής στη ρύθμιση χωρίς καθυ-
στερήσεις, εξαιτίας της εκκρεμοδικίας.
Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται
με τη ρύθμιση που τελικώς θα απο-
φασίσει το δικαστήριο, αποδεσμεύοντας
τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση
της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή
προτείνεται στο 10% της τρέχουσας
δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής
τα 40 ευρώ μηνιαίως. 

Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος
στην ελληνική επικράτεια στις

περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων
σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε
διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται
ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε
το δάνειο. 

Παρέχεται δυνατότητα αναστολής
της αναγκαστικής εκτέλεσης κα-

τόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά
την έκδοση της οριστικής δικαστικής
απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμ-
πρόθεσμα έφεση, προστατεύοντάς τον
έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος
του. 

Καταργείται η διαδικασία του δι-
καστικού συμβιβασμού που προ-

βλέπεται στο άρθρο 7 του ν.
3869/2010. 
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Ρυθμίσεις μόνο για συνεπείς και… πλούσιους

Oπως τονίζουν στο «ΧρΗΜΑ plus» έμποροι νομικοί και τραπεζικοί
παράγοντες, δανειολήπτες που έχουν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις,

σε καμία περίπτωση να μην τα μετατρέψουν σε ενυπόθηκα προκειμένου
να υπαχθούν στη νομοθετική ρύθμιση, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να
απολέσουν τα ακίνητά τους αν δεν καταφέρουν
να αποπληρώσουν ομαλά τα δάνειά τους, μετά
την τετραετή περίοδο χάριτος. 
Όμως προβληματισμός υπάρχει και πόσοι, που
πραγματικά έχουν ανάγκη να πάρουν ανάσα από
τις δόσεις των δανείων τους, τελικά θα υπαχθούν
στη ρύθμιση. Π.χ., με τις αντικειμενικές αξίες
στα ύψη, σε σύγκριση με την πενταετή
ύφεση της ελληνικής οικονομίας, γιατί να
αποκλεισθεί από τη ρύθμιση κάποιο νοι-
κοκυριό που η αντικειμενική αξία του ακι-
νήτου του ξεπερνά τα 180.000 ευρώ; 

ΠΩΣ ΚΑθΟρIζΟνΤΑΙ ΟΙ ΔOΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (14 μισθοί)

Εισόδημα Δόση
25.000 535 ευρώ
20.000 425 ευρώ
18.000 385 ευρώ
15.000 321 ευρώ
10.000 214 ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (12 μισθοί)
Εισόδημα Δόση
25.000 625 ευρώ
20.000 500 ευρώ
18.000 450 ευρώ
15.000 375 ευρώ
10.000 250 ευρώ



Σ
τις… καραμπόλες φαίνεται τε-
λικά ότι θα κριθεί ο πολυσυζη-
τημένος και πολυαναμενόμενος

ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Η
απόφαση να προχωρήσουν οι αλλαγές
στο κυβερνητικό σχήμα έχει ληφθεί
από το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται
σε ανοιχτή γραμμή με ΠΑΣΟΚ και ΔΗ-
ΜΑΡ, προκειμένου να αποφευχθούν
«αγκάθια» και δυσαρέσκειες της τε-
λευταίας στιγμής. Πάντως, έχοντας
ως δεδομένα την απόφαση Βενιζέλου
για συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ

στην κυβέρνηση, τις πιέσεις Κουβέλη
να διασωθούν οι «εκλεκτοί» του Αν-
τώνης Μανιτάκης και Αντώνης Ρου-
πακιώτης και την εσωκομματική γκρί-
νια στη ΝΔ από στελέχη που αναμέ-
νουν να αξιοποιηθούν στο νέο σχήμα,
οι αλλαγές μόνο εύκολες δεν θα είναι
για τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα,
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φώτης
Κουβέλης εμφανίζεται να διαφωνεί
με έναν ανασχηματισμό αυτήν τη στιγ-
μή, θέση που έρχεται σε αντίθεση με
την επιθυμία του Ευάγγελου Βενιζέλου

να βάλει το ΠΑΣΟΚ και με τα δύο…
πόδια στην κυβέρνηση. Ωστόσο, ο
Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει
πειστεί πως ένας στοχευμένος ανα-
σχηματισμός σε αυτήν τη φάση μπορεί
να δώσει νέο αέρα στην κυβέρνηση,
σε συνδυασμό βέβαια με την προ-
ώθηση των αντίστοιχων πολιτικών
που μπορούν να δώσουν ελπίδα στους
πολίτες και προοπτική ανάπτυξης
στον τόπο. Γιατί, αλλιώς, από μόνη
της η αλλαγή προσώπων δεν θα πάει
μακριά την κυβέρνηση.

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Άρωμα γυναίκας αποκτά η εκπροσώπηση
της ΝΔ στα ΜΜΕ, μετά τον ορισμό από τον
Αντώνη Σαμαρά της βουλευτίνας Ιωαννίνων
ως εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Νέα
βουλευτίνα, γυναίκα, δυναμική και καταρ-
τισμένη. Σιδεροκέφαλη, λοιπόν!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
«Παίρνω μουρουνόλαδο» ήταν η απάντηση
του υπουργού Οικονομικών στην παρατήρηση
του προέδρου της Δημοκρατίας ότι τον
βλέπει «καλά, παρ’ όλη τη δουλειά που έχει
πέσει». Τουλάχιστον, του έχει κάνει καλό
στο χιούμορ του. 

Μεταγραφές 
σε… αναμονή

Με το ένα πόδι
στους Ανεξάρτη-
τους Έλληνες βρί-
σκονται τα πρώην
στελέχη του ΛΑΟΣ
Αστέριος Ροντού-

λης, Ουρανία Παπαδάκη και Αλέ-
κος Χρυσανθακόπουλος. Οι
πρώην βουλευτές συναντήθηκαν
την Τετάρτη με τον Πάνο Καμμένο
και έδωσαν τα χέρια, ωστόσο
από το περιβάλλον του προέδρου
των ΑΝΕΛ ξεκαθαρίζεται ότι η
προσχώρησή τους θα αποφασιστεί
στο επικείμενο ιδρυτικό συνέδριο
του κόμματος. Αιτία το γεγονός

ότι σε κάποιους εντός των ΑΝΕΛ
δεν άρεσε η ιδέα της προσχώ-
ρησής των τριών πριν από το
συνέδριο, καθώς θεωρήθηκε
ότι ο πρόεδρος με αυτό τον
τρόπο παρακάμπτει τα κομματικά
όργανα – τα οποία, πάντως,
έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν…
Το συνέδριο των ΑΝΕΛ θα έχει
πολλά θέματα να λύσει!

Πολύ κακό για το τίποτα;
Καλά κρατεί ο επικοινωνιακός
πόλεμος μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
με αιχμή τις κόντρες στο δια-
δίκτυο. Τελευταίο επεισόδιο η
αντιπαράθεση με αφορμή το
σχόλιο στο twitter του Γιώργου

Μουρούτη για τη συνάντηση
που είχε στο γραφείο του στη
Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας με τον
μπλόγκερ «Πιτσιρίκο», στο
οποίο ο διευθυντής του γραφείου
Τύπου του πρωθυπουργού απο-
κάλυπτε το πραγματικό όνομα
του γνωστού μπλόγκερ. Από
τον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για
διαρροή πληροφοριών σχετικά
με τις συναντήσεις του κ. Τσίπρα,
ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο επι-
κεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ είχε και
συνάντηση με το Φρούραρχο
της Βουλής για το θέμα. Πάντως
για τον κ. Μουρούτη τα πράγματα
φαίνεται πως είναι πιο απλά,
αφού, όπως ανέφερε, τη συ-
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ΕΛΕΝΗ ΡΑΪΚΟΥ
Η πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών γίνεται η πρώτη εισαγγελέας
Διαφθοράς, μετά την καθιέρωση του θεσμού. Καλορίζικη! 
Θα έχει πολλή δουλειά… 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Δύο μισθούς του θα δώσει, λέει, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει την Εθνική
Τράπεζα! Αυτό εννοούσαν όσοι έλεγαν ότι μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει την ΕΤΕ;

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Να το… ξανασκεφτούμε για την ΑΕΚ ζητά ο βουλευτής, λέγοντας ότι «είναι κρίμα μια
ομάδα με την ιστορία της ΑΕΚ να υποβιβάζεται με αυτό τον τρόπο». Αυτό όμως δεν
συνιστά προνομιακή μεταχείριση;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
«Στη Βουλή έχουν μαζευτεί αλήτες, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι» δήλωσε ο πρώην
υπουργός. Κάτι θα ξέρει μετά από τόσα χρόνια… 
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Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη
Νέα Φιλαδέλφεια. Το πατρικό

μου απείχε 500 μέτρα από το 
–πάλαι ποτέ– γήπεδο της ΑΕΚ.
Τα περισσότερα παιδιά στο σχολείο
ήμασταν ΑΕΚτζήδες –προφανώς
λόγω… εντοπιότητας ή/και μι-
κρασιατικής καταγωγής. Η ομάδα
μας δεν κατακτούσε συχνά το πρω-
τάθλημα (το σερί του ’92-93-94
ήρθε αρκετά αργότερα), εντούτοις
νιώθαμε μια ηθική υπεροχή έναντι
των άλλων ομάδων, γιατί εμείς
ήμασταν οι «καθαροί», οι «αντι-
συστημικοί» και όχι οι μονίμως
ευνοημένοι από το «σύστημα» και
τις κάθε λογής «παράγκες». Ήταν
η εποχή του «Zita» (Ζαφειρόπου-
λου), για τους περισσότερους τα
«πέτρινα χρόνια», αλλά όλοι πή-
γαιναν στο γήπεδο χωρίς φόβο,
μόνο με πάθος. 
Η ΑΕΚ τη γλίτωνε από τις κακοτοπιές
πάντα στο παρά πέντε, από ένα
μείγμα τύχης-«θείας πρόνοιας»-
φιλότιμου-υπερπροσπάθειας κά-
ποιων. Αντιπροσωπεύοντας τη νο-
σταλγία για τις «αλησμόνητες πα-
τρίδες», άρα το ρομαντισμό και
το «άπιαστο», κατάφερνε να συμ-
πρωταγωνιστεί με τους «μεγάλους»
με όπλο το συναίσθημα μάλλον,
παρά τη λογική. Όσες φορές έφτανε
στο χείλος του γκρεμού, κινητο-
ποιούνταν για τη σωτηρία της δυ-
νάμεις ενωτικές, επενδύοντας στο
«γαμώτο» για να μη χαθεί μια ιδέα
– γιατί, άσχετα αν μιλάμε για μια
Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία,
η ΑΕΚ ήταν και παραμένει «ιδέα»

για τους γνήσιους φίλους της.
Όμως όλα κάποτε τελειώνουν. Από
ένα συνδυασμό τραγικών λαθών,
ιδιοτελούς συμπεριφοράς κάποιων,
αδιαφορίας κάποιων άλλων και
καφρίλας κάποιων τρίτων (που
θέλουν να λέγονται «οργανωμένοι
οπαδοί») η Ένωση, όπως όλα δεί-
χνουν, υποβιβάζεται, δικαίως, στη
Football League, δηλαδή στη Β΄
Εθνική κατηγορία. Γιατί πόσες
φορές μπορείς να τη σκαπουλάρεις
κόντρα σε κάθε λογική απλώς
επειδή είσαι μάγκας και ωραίος ή
επειδή εκπροσωπείς μια ιδέα; Και
γιατί κάποιοι να σε σώζουν στο
παρά πέντε, επειδή –και καλά–
δεν μπορεί να αφήσεις μια ιδέα
να χαθεί; Γιατί μπροστά στο χείλος
του γκρεμού, όπου μόνος σου έχεις
οδηγηθεί, σχεδόν απαιτείς τη με-
γαλοψυχία των άλλων, λες και σου
χρωστάνε να σε ξελασπώνουν
πάντα στα δύσκολα;    
Για όλα τα παραπάνω, η ΑΕΚ, πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη ποδο-
σφαιρική ομάδα, μου θύμιζε πάντα
την Ελλάδα. Μου θυμίζει ακόμα
περισσότερο την Ελλάδα του σή-
μερα, που παραμένει μπροστά στο
χείλος του γκρεμού, όπου προσπαθεί
να αποφύγει την πτώση με γραφικές
κραυγές του τύπου «Η Ελλάδα
ποτέ δεν πεθαίνει!» και άλλα τέτοια.
Η Ελλάδα μπορούσε πάντα να καυ-
χιέται ότι ήταν μια παγκόσμια ιδέα.
Αλλά, όπως έλεγε ο Αμερικανός
ποιητής Don Marquis, μια ιδέα δεν
είναι υπεύθυνη για τους ανθρώπους
που πιστεύουν σ’ αυτήν.

Για μια ιδέα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ 
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr)

2

3

4

Αλλαγές ισορροπιών
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Περιμένοντας τη… ΡΙΚΣΣΥ, προέκυψε «Συμφωνία
για την Ελλάδα»! Ο Ανδρέας Λοβέρδος έγινε

αρχηγός κόμματος, η «ευρύτερη δημοκρατική πα-
ράταξη» απέκτησε άλλον έναν εκφραστή που

αναζητά συμμαχίες με τους υπόλοιπους του
χώρου, ενώ η κυβέρνηση μπορεί –προς το
παρόν τουλάχιστον– να είναι ήσυχη, καθώς
φαίνεται να μη χάνει την κοινοβουλευτική

στήριξη των κυρίων Λοβέρδου και Αηδόνη,
αφού, όπως είπε ο αρχηγός της Συμφωνίας
για την Ελλάδα, «πρέπει να αποφευχθούν
οι εκλογές». Πάντως, μέσω της Συμφωνίας,

ο πρώην υπουργός φαίνεται πως θέλει,
σε βάθος χρόνου, να κάνει τη ρήξη, τουλά-

χιστον με το «πολιτικό κατεστημένο». Προς αυτή
την κατεύθυνση, μιλώντας στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ, κατήγγειλε τα υπάρχοντα κόμματα ότι «είναι
παρακλάδια του κράτους και πληρώνονται από το
κράτος», ενώ διαχώρισε τη θέση του λέγοντας ότι
«εμείς δεν θα πάρουμε λεφτά από το κράτος» και
ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει «ούτε ένα διορισμό»! Ανα-
φέρθηκε, μάλιστα, και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι
«δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς ευχαριστημένος»
με τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος. Για την
ώρα, η Ιπποκράτους αντιμετωπίζει τη Συμφωνία
για την Ελλάδα σαν να μην υπάρχει. Το ερώτημα
είναι αν θα κάνουν το ίδιο και όσοι ψηφοφόροι
έχουν μείνει στο ΠΑΣΟΚ…

Όσοι πίστευαν ότι ο Γιώργος
Παπανδρέου θα έκανε την… τιμή στην

Προανακριτική να εμφανιστεί αυτοπροσώπως
και να καταθέσει για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ

μάλλον ονειρεύονταν. Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο
αρνήθηκε –για δεύτερη φορά– να παρουσιαστεί ενώπιον

της Επιτροπής, αλλά επέλεξε να στείλει εκ νέου το ίδιο υπόμνημα.
Κάποια από τα μέλη της Επιτροπής εξανέστησαν, με τον Βασίλη

Καπερνάρο των ΑΝΕΛ να σχολιάζει ότι «ο Παπανδρέου μας
γράφει» και να ζητά τη βίαιη προσαγωγή του.
Πάντως το καρφί για τον πρώην πρωθυπουργό
ήρθε από το διάδοχό του στην ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο: «Αν με ρω-

τούσε ο κ. Παπανδρέου τι να κάνει
με την Προανακριτική Επιτρο-

πή, θα του έλεγα να πάει.
Έτσι δίνονται οι μάχες»

σχολίασε. 

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Είναι 31 ετών, έχει αποφοιτήσει από το Αρ-
σάκειο Ψυχικού, έχει σπουδές στις Διεθνείς
Σχέσεις και στους Διεθνείς Οργανισμούς
και από την περασμένη εβδομάδα είναι η
πρώτη πρόεδρος της Νεολαίας των ΑΝΕΛ.
Και μάλλον ήρθε για να μείνει!

νάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα
την είχε γνωστοποιήσει ο ίδιος
ο «Πιτσιρίκος» μέσω του μπλογκ
του, ενώ το όνομα του μπλόγκερ
έχει δημοσιοποιηθεί στο πα-
ρελθόν στον Τύπο. Πολύ κακό
για το τίποτα, δηλαδή;

Ξεκίνημα με αγιασμό
Με έναν αγιασμό
στο γραφείο του
στη Βουλή, στον
οποίο χοροστά-
τησε ο μητροπο-
λίτης Προύσης

Ελπιδοφόρος, εγκαινίασε ο
Γιώργος Καλαντζής τη θητεία
του ως Β΄ αντιπρόεδρος της

Βουλής. Εκτός από την οικο-
γένεια και τους συνεργάτες του,
το «παρών» έδωσαν και συ-
νάδελφοί του βουλευτές και
στελέχη της Βουλής. Ανάμεσά
τους και ο ανεξάρτητος βου-
λευτής Αχαΐας Νίκος Νικολό-
πουλος, με τον οποίο ο κ. Κα-
λαντζής είναι φίλοι από παλιά.
Φαίνεται πως το αίμα νερό δεν
γίνεται για τους –πάλαι ποτέ–
«λοχαγούς» της ΝΔ. Τη μέρα
του αγιασμού ο κ. Καλαντζής
ορίστηκε και πρόεδρος της Επι-
τροπής Ελέγχου των Οικονο-
μικών των Κομμάτων και των
Πολιτικών. Σωστή σκέψη, λοιπόν,
ο αγιασμός… 

Πώς δίνονται οι μάχες

)(
QUIZ: : Ποιος υφυπουργός μοιράζει…

υποσχετικές ενόψει της βέβαιης, 

όπως λέει, «αναβάθμισής» του 

στον ανασχηματισμό;

επ
ί
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Tο χρόνιο αίτημα των ευρωπαϊ-
στών για περισσότερη και τα-

χύτερη οικονομική και πολιτική
ενοποίηση της Ευρώπης έχει κα-
ταντήσει έρμαιο συμφερόντων οι-
κονομικών και πολιτικών. Η λιτότητα
στις προβληματικές οικονομίες του
Νότου έχει προκαλέσει αντίρροπες
δυνάμεις που, εκμεταλλευόμενες
την κρίση, προπαγανδίζουν τα
αγαθά της αποχώρησης από το
ευρώ. Και βέβαια, ένας κόσμος
χωρίς σοβαρή ενημέρωση, χωρίς
πολιτική παιδεία, χωρίς πνευματική
ηγεσία στο ύψος των περιστάσεων,
αντιδρά σπασμωδικά και παραδίνεται
ανυπεράσπιστος στην προπαγάνδα
του ανεύθυνου καιροσκοπισμού.
Μπορεί όπως έχει διαμορφωθεί η
κατάσταση να μοιάζει η μία ή η
άλλη επιλογή όπως η Σκύλλα με
τη Χάρυβδη, ωστόσο τα παραδείγ-
ματα κατάρρευσης χωρών, όπως
εκείνων του πρώην σοσιαλιστικού
μπλοκ, που βρέθηκαν από τη μια
μέρα στην άλλη από συγκροτημένες
κοινωνίες στο χάος, πρέπει να μας
προβληματίσει. Γιατί άλλο πράγμα
η λιτότητα και άλλο πράγμα η ολική
καταστροφή. Πολλοί αναρωτιούνται:
Υπάρχει ελπίδα για μια πιο αλλη-
λέγγυα Ευρώπη ή η επιβολή της
«γερμανικής πειθαρχίας» θα τινάξει
στον αέρα όλο το οικοδόμημα;
Πολλοί βλέπουν καχύποπτα την
επιβολή σκληρής δημοσιονομικής
πειθαρχίας και πιστεύουν πως ο
βαθύτερος σκοπός είναι η απαξίωση
των οικονομιών των ασθενέστερων
χωρών και η πλήρης οικονομική

τους υποτέλεια. Εδώ έρχονται
κάποιοι θιασώτες της ευρωπαϊκής
ενοποίησης και αναρωτιούνται αν
υπάρχει μεγαλύτερη υποτέλεια για
μια χώρα με χρέος που ξεπερνάει
το 160% του ΑΕΠ της. Ή αν αυτή
η χώρα μπορεί, ακόμα και με εθνικό
νόμισμα εξευτελιστικά υποτιμημένο,
να επιβιώσει χωρίς μνημόνια, κάτι
που τελευταία, έστω και δειλά, ανα-
γνωρίζουν και οι θιασώτες του συγ-
καλυμμένου αντιευρωπαϊσμού. Τε-
λευταία, λοιπόν, αρχίζει να εκφρά-
ζεται μια νέα άποψη, πως όλη αυτή
η επιβολή πειθαρχημένης λιτότητας
που έγινε πολλές φορές με βάρβαρο
τρόπο, κρύβει περισσότερο τους
φόβους και την αγωνία της ευρω-
παϊκής ηγεσίας για το μέλλον του
εγχειρήματος και λιγότερο τα ούτως
η άλλως υπαρκτά συμφέροντα που
επιχειρούν να πιάσουν θέση για
την επόμενη μέρα. Ωστόσο, πρέπει
να μελετήσουμε και την άποψη
που λέει ότι η βίαιη σύγκλιση, πέρα
από μνήμες τραυματικές γερμανικής
ηγεμονίας, έχει στο βάθος της την
πραγματική οικονομική ενοποίηση
στη βάση της δημοσιονομικής πει-
θαρχίας για όλους. Αισιόδοξη άποψη;
Ίσως. Μην ξεχνάμε πάντως ότι το
διάσπαρτο χρέος των χωρών του
Νότου που είναι εκτός αγορών αν-
τικαθίσταται σταδιακά από το χα-
μηλότοκο των ευρωπαϊκών χωρών,
που παρέχεται από το μηχανισμό
στήριξης, και μπορεί να διευθετηθεί
μελλοντικά με πολιτικές αποφάσεις.
Με μόνο όρο να νοικοκυρέψουν
τα του οίκου τους!

Η επώδυνη 
οικονομική σύγκλιση

TOY KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)
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ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Στοχευμένα δουλεύει η υπουργός Τουρισμού
για το χτίσιμο της διεθνούς εικόνας της
Ελλάδας. Μετά τον βραβευμένο με Όσκαρ
Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ξενάγησε στην Αθήνα
και το Βρετανό ηθοποιό και σκηνοθέτη
Στίβεν Φράι! Ξέρει τι κάνει…

Ρήξη μέσω «Συμφωνίας για την Ελλάδα»



8,75%, έναντι «καπέλου» 0,7%
το μήνα ή 8,4% το χρόνο που
θα πλήρωναν με την πάγια ρύθ-
μιση που «τρέχει» ήδη στις εφο-
ρίες – η οποία όμως μειονεκτεί
στον αριθμό των μηνιαίων δό-
σεων.

Οι «χαμένοι»
Χρέη προς το Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία που έχουν

καταστεί ή πρόκειται να κατα-
στούν ληξιπρόθεσμα από την
1/1/2013 και μετά, δεν εντάσ-
σονται στη ρύθμιση με τις 48 ή
και παραπάνω δόσεις! Γι’ αυτές
τις οφειλές θα ισχύει η λεγόμενη
«πάγια ρύθμιση», η οποία θα
προβλέπει τη δυνατότητα εξό-
φλησης σε 12 μηνιαίες δόσεις
το πολύ. Έτσι, όσοι δεν μπόρεσαν
ή δεν θέλησαν να πληρώσουν

κάποιες δόσεις από άλλες ρυθ-
μίσεις χρεών του παρελθόντος
ή άφησαν απλήρωτους, π.χ., τον
ΦΑΠ και το φόρο εισοδήματος
στις αρχές του 2013 (επειδή
υπολόγιζαν να έρθει πρώτα η
πολυαναμενόμενη «νέα ρύθμι-
ση» με τις πολλές δόσεις) σήμερα
βρίσκονται εκτεθειμένοι.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ-
γείου Οικονομικών, υπολογίζεται

ότι περίπου 1,3 εκατομμύριο
οφειλέτες αμέλησαν να πλη-
ρώσουν τα χρέη τους έναντι
του Δημοσίου από τον Ιανουάριο
του 2013 και τώρα πλέον βγαί-
νουν ληξιπρόθεσμοι (μετά από
90 μέρες). Αυτοί, αλλά και όσοι
στο μέλλον δημιουργούν λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές, θα μπο-
ρούν να υπαχθούν μόνο στην
πάγια ρύθμιση με 12 δόσεις!

Το σχέδιο
Το σχέδιο που παρουσίασαν ο
υφυπουργός Οικονομικών Γ.
Μαυραγάνης και ο γενικός γραμ-
ματέας Δημοσίων Εσόδων Χ.
Θεοχάρης προβλέπει:

1
Οι οφειλέτες-φυσικά πρό-
σωπα με χρέη έως και 5.000

ευρώ θα πληρώνουν ανάλογα
με την οικονομική τους δυνα-
τότητα σε «απεριόριστες» δό-
σεις, ακόμη και άνω των 48
εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το
ελάχιστο ποσό καταβολής για
κάθε δόση θα ανέρχεται πιθα-
νότατα στα 25 ευρώ.

2
Δεν αποκλείεται και όσοι
έχουν χρέη άνω των 5.000

ευρώ να μπορούν να τα εξο-
φλήσουν σε περισσότερες από
48 δόσεις, υπό την προϋπόθεση
όμως ότι θα αποδεικνύεται αν-
τικειμενικά η οικονομική τους
αδυναμία.

3
Η δυνατότητα εξόφλησης
των οφειλών σε περισσό-

τερες από 48 δόσεις δεν θα
ισχύσει για επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες, ακό-
μη κι αν έχουν χρέη έως 5.000
ευρώ. Οι συγκεκριμένοι οφει-
λέτες θα πρέπει να εξοφλήσουν
τα χρέη τους σε δόσεις που θα
φτάνουν και τις 48, έχοντας
όμως τη δυνατότητα μείωσης
των προσαυξήσεων έως και
50% στην περίπτωση εφάπαξ
εξόφλησης. Η εν λόγω εξαίρεση
δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις
που οι επιτηδευματίες-οφειλέτες
έχουν προχωρήσει σε παύση
εργασιών, αφού στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση θα αντιμετω-
πίζονται ως φυσικά πρόσωπα.

4
Οι μηνιαίες δόσεις καθορί-
ζονται ως ποσοστό της συ-

νολικής κεφαλαιοποιημένης
οφειλής έως τις 31/12/2012.

5
Οφειλέτες με χρέη που δη-
μιουργήθηκαν από 1η Ια-

νουαρίου 2013 και μετά μπορούν
να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση
των 12 δόσεων.

6
Αυξάνεται από 5.000 ευρώ
σε 10.000 ευρώ το όριο άνω

του οποίου θα ασκείται ποινική
δίωξη.

7
Επιχειρήσεις και φυσικά πρό-
σωπα με οφειλές άνω των

75.000 ευρώ θα εντάσσονται
στη ρύθμιση μόνο εάν υπογράψει
λογιστής για την ειλικρίνεια των
οικονομικών στοιχείων. Σε δια-
φορετική περίπτωση, το Δημόσιο
θα απορρίπτει την αίτηση και θα
ενεργοποιεί τις διαδικασίες αναγ-
καστικής είσπραξης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών. Οι λογιστές
θα πρέπει να βεβαιώνουν την
περιουσιακή κατάσταση του υπό-
χρεου και να υπογράφουν γε-
νικότερα για τα στοιχεία που πα-
ρουσιάζουν οι υπόχρεοι.

8
Οφειλέτες με χρέη άνω των
300.000 ευρώ θα πρέπει να

προσκομίζουν εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις. Δηλαδή θα πρέπει
να προσημειώνουν τα ακίνητα
τους ή να έχουν τραπεζικές εγ-
γυητικές επιστολές.

9
Και για τις δύο ρυθμίσεις το
επιτόκιο υπερημερίας θα

ανέλθει σε 8 ποσοστιαίες μονάδες
συν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή πε-
ρίπου στο 8,75%.

10
Από τη ρύθμιση θα εξαι-
ρεθούν όσες επιχειρήσεις

έχουν ξεκινήσει πτωχευτική δια-
δικασία.
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Ονέος φόρος έχει και τυρί, έχει και φάκα
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η μείωση
κατά 15% θα φέρει μεν μειώσεις από 50

ως και 300 ευρώ, θα γίνει όμως στις υπάρχουσες
τιμές ζώνης.
Οι περιβόητες μειώσεις στις αντικειμενικές που
θα φέρουν τις τιμές στα επίπεδα του 2005 θα
γίνει προς τα τέλη του έτους, οπότε οι τιμές
ζώνης δεν θα μειωθούν προτού υπολογιστεί ο
φόρος. Επί της ουσίας, οι μόνοι πραγματικά ωφε-
λημένοι από τις φετινές μειώσεις θα είναι μόνο
όσοι είχαν την ατυχία να μείνουν άνεργοι, αλλά
και όσοι υπάγονται στις λεγόμενες ευπαθείς
ομάδες (πολύτεκνοι κ.λπ.), οι οποίοι μπορούν
να απαλλαγούν πλήρως.
Βάση για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου
Ακινήτων, όπως μετονομάζεται το ΕΕΤΗΔΕ, θα
αποτελέσουν οι αντικειμενικές αξίες (τιμές ζώνης)
που ισχύουν σήμερα, ενώ οι φορολογούμενοι
με ατομική περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω
των 200.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν
φέτος και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του
2013. Ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα
επιβληθεί σε όλα τα ακίνητα (αστικά και αγρο-
τεμάχια) θα θεσμοθετηθεί φέτος, αλλά θα ισχύσει
ουσιαστικά το 2014.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να διασκεδάσει τις εν-
τυπώσεις για το χαράτσι ακινήτων μέσω της
ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πληρώσουν
λιγότερο φόρο. Ωστόσο, ο φόρος θα ήταν ακόμα
μικρότερος το τρέχον έτος ή και μηδενικός σε
αρκετές περιπτώσεις με την εφαρμογή του Ενιαίου
Φόρου Ακινήτων, ο οποίος θα αντικαθιστούσε
το ΕΕΤΗΔΕ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να
κλείσει τη δημοσιονομική τρύπα του 2013. Στο
πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν η διατήρηση του
χαρατσιού και η μετάθεση της εφαρμογής του
Ενιαίου Φόρου το 2014. Για παράδειγμα, σήμερα

ένας έγγαμος φορολογούμενος που διαθέτει
διαμέρισμα 20ετίας, 70 τ.μ., αντικειμενικής αξίας
77.000 ευρώ πληρώνει ειδικό τέλος 367,5 ευρώ.
Τώρα, που οι συντελεστές του ΕΕΤΗΔΕ θα μειωθούν
κατά 15%, ο φόρος θα διαμορφωθεί στα 312,37
ευρώ. Όμως, εάν εφαρμοζόταν ο Ενιαίος Φόρος
Ακινήτων με αφορολόγητο τις 50.000 ευρώ,
όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, ο ανωτέρω έγγαμος
θα πλήρωνε φόρο μόλις 27 ευρώ. Δηλαδή θα
είχε όφελος 285 ευρώ. 

Τι περιλαμβάνει το νέο  χαράτσι
Την οριζόντια μείωση κατά 15% των συντε-
λεστών (που εφαρμόζονται στις τιμές ζώνης)
για τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ.
Η μείωση θα αφορά όλους τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, ανεξαιρέτως της αξίας των ακινήτων
τους.
Τη διόρθωση των συντελεστών που εφαρμόζουν
αρκετοί δήμοι για τον υπολογισμό του ΕΕΤΗΔΕ.
Από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν
χαμηλότερους συντελεστές για τον υπολογισμό
του ειδικού τέλους, με αποτέλεσμα να προκύπτει
σημαντική απώλεια εσόδων.
Την αύξηση του συντελεστή για τα ακίνητα
που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού προσ-
διορισμού της αξίας των ακινήτων. Στα ακίνητα
αυτά το ΕΕΤΗΔΕ επιβάλλεται με το χαμηλότερο
συντελεστή, που είναι 3 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο. Πλέον θα υπολογίζεται βάσει του
μέσου όρου των τιμών που ισχύουν στο δήμο
που ανήκουν ή στους όμορους δήμους.
Την εφαρμογή του ΕΕΤΗΔΕ και για ακίνητα
που ενοικιάζει από ιδιώτες το Δημόσιο, χωρίς
όμως να εισπράττει το φόρο.
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Ν. 3843/10, προβλέπεται οριστική εξαίρεση από
την κατεδάφιση μετά τη συμπλήρωση της Ταυτότητας
Κτιρίου με καταβολή του παράβολου κατά περί-
πτωση και ειδικού προστίμου (συμψηφίζεται). 
3Για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης
εκτός όλων των ανωτέρων κατηγοριών (χωρίς
οικοδομική άδεια ή με υπέρβαση άνω του 40%),
προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη
με καταβολή παράβολου και ειδικού προστίμου. 
3Για πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές, προ-
βλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη με κα-
ταβολή παράβολου και ειδικού προστίμου. 
3Για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε πα-
ραδοσιακό οικισμό, προβλέπεται αναστολή κυ-
ρώσεων για 30 χρόνια με καταβολή παράβολου
και ειδικού προστίμου. 
3Για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε δια-

τηρητέο κτίριο (εντός όγκου κτιρίου ή προσθήκες
καθ’ ύψος μικρότερο του 10% της συνολικής
δόμησης), προβλέπεται αναστολή κυρώσεων
για 30 χρόνια με καταβολή παράβολου και
ειδικού προστίμου. 
Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στις δύο προηγούμενες
ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα (Ν. 4014/11 και Ν.
3843/10) για παραβάσεις οι οποίες με το νέο
σχέδιο νόμου εξαιρούνται οριστικά από την κα-
τεδάφιση, αρκεί να υπαγάγουν ηλεκτρονικά το
κτίσμα στην Ταυτότητα Κτιρίων ατελώς για να
εξασφαλίσουν εφάπαξ το ακίνητό τους. 
Για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν ήδη κα-
ταβάλει το πρόστιμο και εφόσον είναι μεγαλύτερο
από αυτό που προβλέπεται με βάση τη νέα
ρύθμιση, η επιστροφή της διαφοράς θα γίνει
μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. 

ΟΙ ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η «παγίδα» στο νέο χαράτσι 
Μειωμένο κατά 15% θα 
είναι το χαράτσι για τα
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
που θα πληρώσουν και φέτος 
οι φορολογούμενοι μέσω 
των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
κάποιος που πλήρωσε πέρσι
500 ευρώ, φέτος θα κληθεί 
να καταβάλει 425 ευρώ.  

Τα 10 «κλειδιά» για το deal με εφορία και ταμεία
Οι συνεπείς οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ήδη

ενταχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλουν

εμπρόθεσμα τα χρέη τους, δεν έχουν 

τη δυνατότητα να υπαχθούν στη νέα

ευνοϊκή ρύθμιση της «τελευταίας

ευκαιρίας» των 48 δόσεων, ενώ όσοι

έχουν χάσει μια ρύθμιση θα μπορούν 

να ενταχθούν στο νέο καθεστώς που θα

ισχύσει για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς 

το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν χτιστεί
πριν από το 1975, αλλά και όσων κτισμάτων
έχουν μικροαυθαιρεσίες και έχουν χτιστεί

έως το 1983, θα μπορούν να τα νομιμοποιήσουν
με κόστος 500 ευρώ. 
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα υπάρχουν με-
γάλες εκπτώσεις για ευπαθείς κατηγορίες
πολιτών, αλλά και δυνατότητα αποπληρωμής
των προστίμων σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις, που
δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόποσες, αλλά
θα υπάρχει ελάχιστη καταβολή 5%.
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο προβλέπει:
3Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για
αυθαίρετες κατασκευές που έχουν χτιστεί πριν
από το 1975, υπό την προϋπόθεση ότι θα κα-
ταβληθεί ένα εφάπαξ ποσό 500 ευρώ. 
3Το ίδιο ισχύει και για αυθαίρετες κατασκευές
που έχουν χτιστεί πριν από το 1983, με την κα-
ταβολή παράβολου και 15% του ειδικού προστίμου
(με βάση το Ν. 4014/11). 
3Μικρές αυθαίρετες παραβάσεις (πέργκολες,
μπάρμπεκιου, διαμερισματοποίηση κ.λπ.) εξαι-

ρούνται επίσης από την κατεδάφιση με καταβολή
εφάπαξ ποσού 500 ευρώ.
3Για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης
με παραβίαση έως 40% κάλυψης και δόμησης
και έως 20% ύψους (σε σύγκριση με την οικο-
δομική άδεια), προβλέπεται οριστική εξαίρεση
από την κατεδάφιση μετά τη συμπλήρωση της
Ταυτότητας Κτιρίου, με καταβολή του παράβολου
και του ειδικού προστίμου. 
Για όσα έχουν χτιστεί μεταξύ 1983 και 2003 θα
καταβάλλεται το 80% του ειδικού προστίμου. 
3Για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης
με παραβίαση έως 40% κάλυψης και δόμησης
και έως 20% ύψους (σε σύγκριση με την οικο-
δομική άδεια) εντός προκηπίου ή ακαλύπτου,
προβλέπεται αναστολή κυρώσεων για 30 έτη
με καταβολή του παράβολου και ειδικού προ-
στίμου. Για όσα έχουν χτιστεί μεταξύ 1983 και
2003 θα καταβάλλεται το 80% του ειδικού προ-
στίμου. 
3Για αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις
με περαιωμένη διαδικασία των Ν. 3775/09 και

O
ποιος ήδη έχει εν-
ταχθεί σε ρύθμιση
της εφορίας για τις
ληξιπρόθεσμες δό-

σεις δεν θα έχει το δικαίωμα
να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση με
τις 48 δόσεις. Πρακτικά, αυτό
σημαίνει ότι, εάν κάποιος έχει
ρυθμίσει παλαιότερες οφειλές
μέχρι και 20 δόσεις, θα παρα-
μείνει «εγκλωβισμένος» έως

ότου αποπληρωθούν. Η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι μόνο όσοι
δεν έχουν προχωρήσει σε ρύθ-
μιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς.
Σύμφωνα με το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης, όσοι
έχουν οφειλές πάνω από 10.000
ευρώ και είναι ληξιπρόθεσμοι
θα απειλούνται με φυλάκιση,
ενώ προηγουμένως το όριο

αυτό ήταν στις 5.000 ευρώ. Ευ-
νοϊκή ως προς τον αριθμό των
δόσεων και δυσμενέστερη στο
καθεστώς των όρων (επιτόκιο,
κεφαλαιοποίηση προσαυξήσεων
κ.λπ.) είναι η νέα ρύθμιση χρεών
προς τις εφορίες και τα ασφα-
λιστικά ταμεία. Μόνο το επιτόκιο
με το οποίο θα επιβαρύνονται
σε ετήσια βάση οι οφειλέτες
αυτών των ποσών φτάνει στο

Πόσο μειώνεται ο συντελεστής
φορολόγησης των ακινήτων
Για τιμή ζώνης 500 ευρώ:

Aπό τα 3 ευρώ ανά τ.μ. στα 2,55 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 501 ως 1.000 ευρώ: 

από τα 4 ευρώ ανά τ.μ. στα 3,4 ευρώ
Για τιμή ζώνης 1.001 ως 1.500 ευρώ: 

από τα 5 ευρώ ανά τ.μ. στα 4,25 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 1.501 ως 2.000 ευρώ: 

από τα 6 ευρώ ανά τ.μ. στα 5,1 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 2.001 ως 2.500 ευρώ: 

από τα 8 ευρώ ανά τ.μ. στα 6,8 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 2.501 ως  3.000 ευρώ:
από τα 10 ευρώ ανά τ.μ. στα 8,5 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 3.001 ως 4.000 ευρώ: 

από τα 12 ευρώ ανά τ.μ. στα 10,2 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 4.001 ως 5.000 ευρώ: 

από τα 14 ευρώ ανά τ.μ. στα 11,9 ευρώ
Για τιμή ζώνης από 5.001 ευρώ και άνω: 

από τα 16 ευρώ ανά τ.μ. στα 13,6 ευρώ.

Tσουχτερό 
το νέο επιτόκιο 
για την εξόφληση
της οφειλής, 
στο 8,75%

Οριστική εξαίρεση από την
κατεδάφιση για όλα τα
αυθαίρετα προ του 1983!

Σώστε το αυθαίρετό σας με 500 ευρώ



10/30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ>> www.xrimaonline.gr
Σάββατο 20 Απριλίου 2013

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ

O
ι εκπλήξεις αφορούν το
ενδιαφέρον των Αμερικα-
νών να επενδύσουν στον
Οργανισμό, οι ζυμώσεις

αφορούν τις συμπράξεις που υπάρχουν
μεταξύ των ενδιαφερομένων, καθώς
αναμειγνύεται κορυφαίο όνομα του
ελληνικού επιχειρείν, ο όμιλος Κο-
πελούζου. Από την άλλη, ωστόσο,
υπήρχαν και σενάρια, πριν από την
κατάθεση των προσφορών, τα οποία
επιβεβαιώθηκαν. Η αγορά έως και
το πρωί της προηγούμενης Τετάρτης
επέμενε στη «διαίσθησή» της, ότι
δηλαδή οι προσφορές θα περιοριστούν
σε δύο και η τρίτη, που εικαζόταν,
δεν πρόκειται να κατατεθεί.
Παράλληλα, το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
και η νέα του ηγεσία, ο κ. Στέλιος
Σταυρίδης, εκφράζουν την ικανοποίησή
τους από τις προσφορές που κατα-
τέθηκαν, καθώς η «ψαριά» που έλ-
πιζαν να πιάσουν βγάζοντας στη…
σέντρα το 33% του Οργανισμού τελικά
πιάστηκε. Στα 700 εκατ. υπολογίζεται
η αξία του 33%, βάσει της κεφαλαι-
οποίησης στο χρηματιστήριο, ωστόσο
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
τιμές που δόθηκαν από την Emma
Delta Ltd και τη Third Point προσεγ-
γίζουν τα 900 εκατ. με 1 δισ.
Υπενθυμίζεται πως το 33% του ΟΠΑΠ

θα πρέπει να έχει περάσει στον πλει-
οδότη έως τα μέσα του Ιουνίου, σύμ-
φωνα με το deadline που έχουν θέσει
οι δανειστές μας στην κυβέρνηση,
στο οικονομικό επιτελείο και στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Ο νικητής της διαγωνιστικής
διαδικασίας αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να ανακοινωθεί στις αρχές
της επόμενης εβδομάδας, ενώ αγωνία
επικρατεί στην εγχώρια αγορά και
για το ύψος των προσφορών που
έχουν κατατεθεί και κατά πόσον αυτές
θα καλύπτουν τους στόχους του ελ-
ληνικού Δημοσίου.

Οι προσφορές
Προσφορές κατέθεσαν η Emma Delta
Ltd και η Third Point LLC. Η Emma
Delta Ltd είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο
που το διαχειρίζεται η εταιρεία Emma
Delta Management Ltd, με κύριους
μετόχους τον Τσέχο επενδυτή Γίρι
Σμετς (66,7%) και τον Γιώργο Μελισ-
σανίδη (33,3%). 
Η ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ είναι φανερά
ευχαριστημένη από το ενδιαφέρον

του δεύτερου «μνηστήρα», καθώς
στην κούρσα διεκδίκησης του 33%
του Οργανισμού εισήλθαν και οι Αμε-
ρικανοί, γεγονός πολύ θετικό, όπως
τόνισε και ο κ. Σταυρίδης, την ώρα
που η κυβέρνηση προσπαθεί να προ-
σελκύσει ξένους επενδυτές. 
Η Third Point είναι ένα αμερικανικό
hedge fund που έγινε γνωστό από την
επένδυσή του σε ελληνικά ομόλογα
εν μέσω της οικονομικής κρίσης,
κίνηση που του απέφερε κέρδη της
τάξης των 500 εκατ. δολαρίων, σύμ-
φωνα με ξένα δημοσιεύματα. 
Επικεφαλής είναι ο Αμερικανός επεν-
δυτής Ντάνιελ Λεμπ, με προσωπική
περιουσία 1,5 δισ. ευρώ. 
Να σημειωθεί πως η Third Point «τρίβει
τα χέρια της» για τη δημιουργία hedge
fund με την επωνυμία Third Point Hel-
lenic Recovery Fund, που θα δραστη-
ριοποιηθεί άμεσα στην ελληνική αγορά
και αναμένεται να κερδίσει έδαφος.

Οι ζυμώσεις
Η Emma Delta εκτιμάται ότι έχει προ-
σεγγίσει τον όμιλο Lottomatica, από
τους μεγαλύτερους παρόχους και φο-
ρείς διαχείρισης και λειτουργίας τυ-
χερών παιγνίων στην παγκόσμια αγορά
που ελέγχεται από την De Agostini
SpA (ποσοστό 53,8%), ενώ πολλοί
πίσω από την Third Point βλέπουν
τον… Σ. Κόκκαλη! 
Τις τελευταίες μέρες είχαν κυκλο-
φορήσει πληροφορίες, σύμφωνα με
τις οποίες υπήρξαν συζητήσεις της
Third Point με άλλους διεκδικητές,
και ειδικότερα με την Intralot. 
Ο Γίρι Σμετς, ο Τσέχος επιχειρηματίας
της Emma Delta, είναι συμμέτοχος
του τσεχικού επενδυτικού κεφαλαίου
PPS, το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε

ότι έχει πραγματοποιήσει επένδυση
100 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς, ενώ
συμμετέχει με τη συνεργασία της ΓΕΚ
Τέρνα στην αποκρατικοποίηση των
ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ. 
Στο σχήμα της Emma Delta, με ποσοστό
περί το 5%, εντάχθηκε και ο όμιλος
του επιχειρηματία Δημ. Κοπελούζου.
Σημειωτέον πως στη δεύτερη φάση
του διαγωνισμού για τον ΟΠΑΠ ο όμιλος
Κοπελούζου συμμετείχε μέσω του
fund Helvason, που ήταν μέλος μιας
κοινοπραξίας στην οποία μετείχαν
ακόμη η γερμανική Gauselmann και
η ισραηλινή Playtech.

Αποσύρθηκαν 
στο… παρά πέντε
Καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που εκτι-
μούσαν πως θα κατατεθεί και τρίτη
προσφορά για την απόκτηση του 33%
του ΟΠΑΠ, η αποχή την τελευταία
στιγμή του κινεζικού ομίλου Fosun
International, που είχε περάσει στη
δεύτερη φάση της διαγωνιστικής δια-
δικασίας, συζητήθηκε πολύ… Αυτό
έγινε την ώρα που στην αγορά ακου-
γόταν πως τις τελευταίες μέρες επιτελείο
της Fosun βρισκόταν στην Αθήνα και
συζητούσε… μυστικά την τελική συμ-
μετοχή του ομίλου στο διαγωνισμό.
Στο επίκεντρο βρέθηκε σαφώς και η
απουσία της Intralot, για την οποία
κάποια στιγμή είχε θεωρηθεί σχεδόν
βέβαιο ότι θα καταθέσει δεσμευτική
προσφορά. Από τη στιγμή όμως που
πήρε το έργο του τεχνολογικού παρόχου
του ΟΠΑΠ, διασφαλίζοντας τη θέση
της στον Οργανισμό για την επόμενη
πενταετία, άρχισε να διαφαίνεται αλλαγή
στη στρατηγική της.

«Βουτιά» για τη μετοχή 
με υψηλές συναλλαγές
Μόλις η αγορά άρχισε να οριστικοποιεί
τις εκτιμήσεις πως οι προσφορές για
την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ θα
είναι δύο και όχι τρεις, η μετοχή της
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
σημείωσε «βουτιά» της τάξης του
5,44%, κλείνοντας στα 6,61 ευρώ.
Ωστόσο, οι συναλλαγές ήταν αυξημένες
στα 5,51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν
στο 10,04% των συνολικών συναλ-
λαγών του Χ.Α. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η μετοχή πιέστηκε ιδιαίτερα προς
το τέλος της συνεδρίασης, δηλαδή
λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας
για την κατάθεση των δεσμευτικών
προσφορών.

Το παρασκήνιο των προσφορών που κατατέθηκαν
την περασμένη Τετάρτη για την απόκτηση του 33%
του ΟΠΑΠ έκρυβε εκπλήξεις και… ζυμώσεις. 

Οι εκπλήξεις και οι συμπράξεις του διαγωνισμού

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ 
(malainou@xrimaonline.gr)

Στα 700 εκατ.
υπολογίζεται 
η αξία του 33%, βάσει
της κεφαλαιοποίησης
στο χρηματιστήριο,
ωστόσο οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι 
οι τιμές που δόθηκαν
από τις δύο πλευρές
προσεγγίζουν τα 
900 εκατ. με 1 δισ. 
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Ως πότε θα τη γλιτώνουν οι τραπεζίτες;
ΣΕ ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Π
αρά τις προφανείς ευθύνες του
Σίτι και της Γουόλ Στριτ στην
εκδήλωση της μεγαλύτερης
οικονομικής κρίσης μετά την

ύφεση του 1929, κανείς τραπεζίτης δεν
δικάστηκε ούτε καταδικάστηκε. Κι εκείνοι
που έχασαν τη δουλειά τους βρήκαν γρή-
γορα άλλη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. 
Πώς μπορεί να εξηγηθεί η απουσία κυ-
ρώσεων; Η διαφορά με την κρίση των
αμερικανικών ταμιευτηρίων στις αρχές
της δεκαετίας του ’90 είναι συνταρακτική:
Tότε βρέθηκαν στη φυλακή καμιά εκατοστή
τραπεζικά στελέχη. Ακόμη και ο Άλαν
Γκρίνσπαν, ο αρχιτέκτονας της πολιτικής
του φτηνού χρήματος, αναγνωρίζει ότι
πολλές πλευρές της σημερινής κρίσης
οφείλονται σε κανονική αισχροκέρδεια. 
Χρηματοπιστωτικοί κύκλοι, όμως, απαντούν
ότι η ανικανότητα και η απληστία δεν συ-
νιστούν αδικήματα που τιμωρούνται με
φυλάκιση. Με βάση το αγγλοσαξονικό
δίκαιο, κάθε κατηγορούμενος πρέπει να
θεωρείται αθώος μέχρις ότου αποδειχθεί
η ενοχή του ενώπιον ενός δικαστή ή ενός

σώματος ενόρκων. Πρέπει να αποδειχθεί
«πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι έδρασε
εσκεμμένα. Κι επειδή το τραπεζικό λόμπι
είναι πανίσχυρο, οι δικηγόροι καταφέρνουν
στις περισσότερες περιπτώσεις να αθωώ-
νουν τους πελάτες τους. 
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αναγνωρι-
σμένης αισχροκέρδειας, οι αρχές προτιμούν
τη συμφιλίωση από την επίδειξη δύναμης.
Για να δώσουν τέλος στις διώξεις, τα τρα-
πεζικά ιδρύματα πληρώνουν μια αποζη-
μίωση που είναι γελοία μπροστά στα
κέρδη τους και απαλλάσσονται από την
υποχρέωση να αναγνωρίσουν ότι υπέπεσαν
σε σφάλμα. 
Ένα επιπλέον εμπόδιο στο έργο των «χω-
ροφυλάκων των αγορών» είναι η πολυ-
πλοκότητα του συστήματος και η ακατα-
νόητη ορολογία που χρησιμοποιούν οι
τραπεζίτες. Για ένα σώμα ενόρκων είναι
εντελώς αδύνατο να εκφέρει κρίση με
βάση αυτά τα δεδομένα. 
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν κα-
τορθώσει να παρακάμψουν με επιτυχία
κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι «Με-
γάλοι», όπως η Goldman Sachs, η Barclays,
η UBS ή η Deutsche Bank, δεν έχουν
καμιά πρόθεση να εγκαταλείψουν το εμ-
πόριο ιδίων πόρων, όπως απαιτεί ο νόμος
στις ΗΠΑ. Οι δραστηριότητες αυτές, που
είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, απλώς αλλάζουν
όνομα και συνεχίζονται κανονικά. 

Ο φόβος του «ντόμινο»
Η ατιμωρησία αυτή των γιγάντων του
χρηματοπιστωτικού συστήματος εξηγείται
επίσης από το φόβο των αρνητικών επι-
πτώσεων για την απασχόληση. Όταν ρω-
τήθηκε στις αρχές του 2013 από το Κογ-
κρέσο, ο υπεύθυνος της διεύθυνσης εγ-
κληματικών ερευνών στο υπουργείο Δι-
καιοσύνης των ΗΠΑ Λάνι Μπρόιερ, πα-
ραδέχτηκε ότι η απόφαση να μη διαταχθούν
διώξεις κατά της βρετανικής HSBC (για
ξέπλυμα) ή κατά των Barclays και Royal
Bank of Scotland (για χειραγώγηση επι-
τοκίου) υπαγορεύτηκαν από το φόβο ότι
θα χάνονταν θέσεις εργασίας. 
Η επιείκεια των ποινών –ένα απλό πρό-

στιμο– εξόργισε ακόμη και τον «Econo-
mist», που αναρωτήθηκε: «Μια χούφτα
τράπεζες έγιναν άραγε τόσο ισχυρές ώστε
όχι μόνο να μην μπορούν να χρεοκοπήσουν,
αλλά ούτε καν να πάνε φυλακή;». 
Αλλά και ο πολιτικός κόσμος υπαναχώρησε
μπροστά στον πολύπλοκο κόσμο του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος. Για να σώσουν
το ευρώ, οι κυβερνήσεις κατέφυγαν έτσι
για συμβουλές σε… στελέχη του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος, πολλά από τα
οποία είναι τα ίδια μ’ εκείνα που είχαν
γεμίσει τον κόσμο με τοξικά προϊόντα ή
είχαν κερδοσκοπήσει με το ευρώ. «Η κυ-
ρίαρχη σκέψη είναι ότι οι τραπεζίτες είναι
χρήσιμοι και ξέρουν καλά τη δουλειά
τους» υπογραμμίζει ο Σάιμον Τζόνσον,
καθηγητής στο Χάρβαρντ και πρώην επι-
κεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ. «Έτσι,
οι τράπεζες δεν υφίστανται καμιά κύρωση». 
Όπως είχε πει και ο πρώην πρωθυπουργός
της Βρετανίας Τόνι Μπλερ –σήμερα σύμ-
βουλος της JP Morgan– «η λύση στα
προβλήματά μας δεν είναι να κρεμάσουμε
είκοσι τραπεζίτες»… 

Η «μάχη χωρίς έλεος»
που εξήγγειλε 
ο πρόεδρος Ολάντ
εναντίον των
ακροτήτων του
χρήματος προσκρούει
σε ένα σημαντικό
εμπόδιο: στην
ατιμωρησία 
των στελεχών του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος.

Του ΜΑΡΚ ΡΟΣ
Από τη 



Τ
ο ερώτημα που απα-
σχολεί πλέον την αγο-
ρά και τους επενδυτές
είναι αν η «έκρηξη»

των τιμών στις συνεδριάσεις
από 8 έως και 11 Απριλίου θα
έχει συνέχεια ή αν αποτέλεσε
απλώς ένα πυροτέχνημα σε μια
επιβαρυμένη τεχνικά εικόνα. 
Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο
τραπεζών τα ανοδικά περιθώρια
στενεύουν, καθώς, μόλις γίνουν
γνωστές οι τιμές των επικείμε-
νων ΑΜΚ, οι προσαρμογές των
τιμών λογικά θα είναι καθοδικές.
Σε επίπεδο μη τραπεζικών με-
τοχών, βραχυπρόθεσμα κινούν-
ται σε υπερτιμημένα επίπεδα
και μια διόρθωση δεν μπορεί
να αποκλειστεί. Η υπέρβαση
των 950 μονάδων στην παρούσα
φάση φαίνεται δύσκολη αν δεν
υπάρξει προηγουμένως διόρ-
θωση και συσσώρευση στα επί-
πεδα των 850-870 μονάδων. 
Η συμφωνία με την τρόικα και
η άμεση εκταμίευση της δόσης
σίγουρα κρίνεται θετική σε μια
τόσο δύσκολη συγκυρία, που
το φάντασμα της Κύπρου ακόμα
στοιχειώνει την ελληνική οι-
κονομία. Δείχνει ότι η ελληνική

κυβέρνηση δεν είναι διατεθει-
μένη να μπει σε περιπέτειες αν-
τίστοιχες της κυπριακής. Όμως,
αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο
του να δώσει νέα δυναμική στην
αγορά και, κατά συνέπεια, στην
ελληνική οικονομία. Η παρούσα
χρονική συγκυρία θεωρείται
κρίσιμη, καθώς οι απαραίτητες
αποκρατικοποιήσεις από πλευ-
ράς κυβέρνησης αποτελούν
μονόδρομο έτσι ώστε η ελληνική
οικονομία να μπορέσει να σταθεί
στα πόδια της χωρίς ενέσεις
ρευστότητας από το εξωτερικό. 

Οι αποκρατικοποιήσεις
Η πορεία του προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων θα κρίνει
πολλά και για την αγορά. Ση-
μειώνεται ότι η κυβέρνηση
προσδοκά από την πώληση
του ΟΠΑΠ σχεδόν το 50% των
προβλεπόμενων συνολικών
εισπράξεων από την υλοποίηση
του φετινού προγράμματος,
ύψους 2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα,
από την πώληση του ΟΠΑΠ η
κυβέρνηση αναμένει εισπράξεις
μεταξύ 700 εκατ. ευρώ και
ενός δισ. ευρώ, με βάση το
αναθεωρημένο πρόγραμμα

αποκρατικοποιήσεων που εστά-
λη στην τρόικα. Περίπου άλλα
τόσα αναμένονται από τις δια-
γωνιστικές διαδικασίες των
ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, για τις οποίες,
όπως διευκρίνιζε το ΤΑΙΠΕΔ,
δεν πρόκειται να δοθεί καμία
παράταση. Ενισχυτικά ωστόσο
στο στόχο δεν αποκλείεται να

λειτουργήσει και η επιτάχυνση
των διαδικασιών αποκρατικο-
ποίησης των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ,
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
και λιμένων.

Η ανακεφαλαιοποίηση
Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία
βρίσκεται η διαδικασία των
ανακεφαλαιοποιήσεων των
συστημικών τραπεζών, που
οφείλουν να αντλήσουν το
10% των κεφαλαίων που πρέ-
πει να συγκεντρωθούν για να
καταστούν και πάλι φερέγγυες,
προκειμένου να παραμείνουν
ιδιωτικές. Το στοίχημα για τη
συγκέντρωση «του 10%» είναι
μεγάλο για κάθε τράπεζα (αλλά
και ψήφος εμπιστοσύνης για
την ελληνική αγορά) και η επι-
τυχής έκβασή του συνυφασμένη
τόσο με τα μακροοικονομικά
δεδομένα της ελληνικής οι-
κονομίας που συντηρούν το
country risk όσο και με τα δε-
δομένα της κάθε τράπεζας
(ύψος καθαρής θέσης, ποιότητα
ενεργητικού κ.ο.κ.). 
Πάντως, η ύπαρξη των διαθέ-
σιμων κεφαλαίων για το σκοπό
αυτό στα ταμεία του Ταμείου
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8ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ – ΛΟΝΔΙΝΟ: Έντονο ήταν
το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ξένα
funds για εισηγμένες εταιρείες στη διάρκεια
των ραντεβού που έγιναν στο Λονδίνο, στο
πλαίσιο επενδυτικής διημερίδας. 
Το παρών, μεταξύ άλλων, έδωσαν και τα
εξής «βαριά» ονόματα: η Lazard, που δια-
χειρίζεται 167 δισ. και θεωρείται εξπέρ
στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, η Fidelity,
που έχει ήδη παρουσία σε επιχειρήσεις
όπως ΔΕΗ, Jumbo, Σαράντης και Eurobank
Properties. Η Gladstone και η TPG Capital,

που απέκτησε από την Πειραιώς το 6,82%
που κατείχε στην Folli Follie, ενώ φερόταν
να έχει ενδιαφερθεί για απόκτηση συμμετοχής
και στην Αττική Οδό. 
Η Armazaro και η Adelphi, με επενδύσεις
σε ευρωπαϊκές μετοχές κυρίως της μεσαίας
και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Από ελλη-
νικές εταιρείες, το παρών στην εκδήλωση
έδωσαν οι ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ
Τέρνα, Folli Follie, ΕΧΑΕ, Jumbo, ΕΧΑΕ, Ιν-
τραλότ, Ελλάκτωρ, Σαράντης, Πλαστικά
Θράκης και Πειραιώς.

Ο πλουσιότερος Έλληνας στην Εθνική;
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς
συναντήθηκε με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο
οποίος φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
για τη συμμετοχή στην αύξηση της Εθνικής
Τράπεζας. Ποιος είναι ο Α. Μυστακίδης; Είναι ο
πλουσιότερος Έλληνας και το νέο παγκόσμιο
αστέρι του ελληνικού business, σύμφωνα με το
«ιερό βιβλίο της οικονομίας», το «Forbes». Η
εκτιμώμενη περιουσία του είναι ύψους τουλάχιστον
2,8 δισ. δολαρίων, όταν ο Σπύρος Λάτσης έχει 2,6
δισ. δολάρια και ο Φίλιππος Νιάρχος 2,5 δισ. δο-
λάρια.
Σημειώνεται ότι ο Αρ. Μυστακίδης κατέχει 6%
των μετοχών της Glencore, της πετρελαϊκής πο-
λυεθνικής-φάντασμα. H Glencore, η οποία προ-
σφάτως έκανε deal με τον Ευ. Μυτιληναίο, πε-
ρισσότερο μοιάζει με επενδυτική τράπεζα, παρά
με παραδοσιακή εταιρεία στο χώρο των πρώτων
υλών και των εμπορευμάτων.

Ψάχνουν επενδυτές στο Σίτι
Στο μαραθώνιο της ανακεφαλαιοποίησης, οι τρά-
πεζες αναζητούν επενδυτές στο εξωτερικό. Υψη-
λόβαθμα στελέχη της Alpha Bank έχουν ήδη πραγ-
ματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων
επενδυτών. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των μεγα-
λομετόχων της περιλαμβάνεται το Κατάρ, κάτι
που της δίνει περισσή αισιοδοξία ότι μαζί με τη
σύμπραξη άλλων θεσμικών, αλλά και ιδιωτών
επενδυτών, θα καταφέρει να συγκεντρώσει έως
550 εκατ. ευρώ, πετυχαίνοντας το στόχο του 10%
στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
ύψους 4,6 δισ. ευρώ. 
Στο Λονδίνο θα συμπέσουν και τα στελέχη της
Πειραιώς, αλλά και της Εθνικής, προκειμένου η
κάθε τράπεζα με τη σειρά της να παρουσιάσει
στους επενδυτές της, που ήδη συμμετέχουν στο
κεφάλαιό τους, αλλά και σε νέους, τις ευκαιρίες
και το business plan της ανάπτυξης, προσελκύοντας
ένα αυξημένο ενδιαφέρον. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουν
ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και, σε αντίθεση
με ό,τι γινόταν παλιότερα, σήμερα οι συνθήκες
είναι αμφισβητήσιμες. 

Στα 90 δισ. τα «κόκκινα» δάνεια
Στα 90 δισ. ανέρχονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις
τραπεζικών στελεχών, τα δάνεια σε καθυστέρηση
άνω των 30 ημερών. Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί,
στην ουσία, στην καθυστέρηση αποπληρωμής δύο
δόσεων, περιλαμβάνει μεν τα περίπου 50 δισ. των
«κόκκινων» δανείων, αλλά καταγράφει και μια
κατάσταση εκρηκτική για τα χαρτοφυλάκια των
τραπεζικών ομίλων, η οποία επιδεινώνεται όσο
βαθαίνει η ύφεση στην πραγματική οικονομία. Τα
συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές
τράπεζες θα ξεπεράσουν το 30% μέχρι το τέλος
του 2013, ενώ πιθανότατα θα αυξηθούν περαιτέρω
το 2014, λόγω της βαθιάς και παρατεταμένης
ύφεσης στην Ελλάδα, εκτιμά η Moody’s. Τα υψη-
λότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια οδηγούν σε
υψηλότερες πιστωτικές απώλειες, που με τη σειρά
τους θα συνεχίσουν να πιέζουν αρνητικά την κερ-
δοφορία των τραπεζών, σχολιάζει η Moody’s.
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Η υπέρβαση 
των 950 μονάδων
στην παρούσα φάση
φαίνεται δύσκολη 
αν δεν υπάρξει
προηγουμένως
διόρθωση και
συσσώρευση 
στα επίπεδα 
των 850-870
μονάδων

Εξίσωση με πολλές μεταβλητές
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Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας διαμορφώνει τουλάχιστον
τη βεβαιότητα για την τελική
ολοκλήρωση του εγχειρήματος
των ανακεφαλαιοποιήσεων των
τεσσάρων συστημικών τραπε-
ζών, ύψους 27,4 δισ. ευρώ (με
τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του
Χ.Α. 35 δισ. ευρώ!), αφήνοντας
ανοιχτή σε διάφορα σενάρια τη
χαρτογράφηση της μετοχικής
σύνθεσης των τραπεζών μετά
την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας, αλλά και για αρκετό διά-
στημα στη συνέχεια. 
Η προοπτική αυτή ενισχύεται
από την αντικειμενική αδυναμία
ανταπόκρισης μεγάλου μέρους
των «παλαιών» μετόχων, και
ιδιαίτερα εκείνων με θεσμικά
χαρακτηριστικά, λόγω των αρ-
νητικών επιπτώσεων του PSI
και λοιπών λόγων που συνέ-
βαλαν στην απομείωση της πε-
ριουσίας τους και στη δραματική
επιδείνωση της ρευστότητάς
τους. 
Καταλυτικό ρόλο στην όλη δια-
δικασία θα παίξει το προσφε-

ρόμενο πλούσιο δικαίωμα πρό-
σβασης σε πρόσθετες μετοχές
(warrant) που θα δοθεί σε όσους
συμμετάσχουν στις ΑΜΚ, πα-
ράμετρος που μπορεί να δελε-
άσει πολλούς επενδυτές εξω-
τερικού, που θα εκτιμήσουν ότι
είναι εφικτό το «γρήγορο» turn-
around story της ελληνικής οι-
κονομίας με λοκομοτίβα τον
τραπεζικό κλάδο.

Η τεχνική εικόνα 
της αγοράς
Η τεχνική εικόνα διαφοροποι-
ήθηκε αισθητά, καθώς ο ΓΔ
αρχικά κινήθηκε πτωτικά, ση-
μειώνοντας νέο χαμηλό έτους
(ενδοσυνεδριακά) στις 799 μ.
(8/04) και στη συνέχεια αντέ-
δρασε έντονα ανοδικά, υπερ-
καλύπτοντας το 50% των απω-
λειών του τελευταίου διμήνου.
Τεχνικά, σύμφωνα με την Em-
poriki, επιβεβαιώθηκε η ισχύς
της ζώνης στήριξης των 820-
760 μονάδων, ενώ ο στόχος
της ανοδικής αντίδρασης προσ-
διορίζεται στην προσέγγιση

των 935 μονάδων και, υψη-
λότερα, στις 975 μονάδες.
Σύμφωνα με τους αναλυτές
της τράπεζας, θα αποτελέσει
θετική έκπληξη η υπέρβαση
της επόμενης αντίστασης των
975 μονάδων, αν δεν προηγηθεί
μια παλινδρόμηση σε χαμη-
λότερα επίπεδα. Εάν η αγορά

διασπάσει τις 975 μονάδες,
αντιστάσεις εντοπίζονται δια-
δοχικά στις 1.019 και 1.052
μονάδες, ενώ, εάν η αγορά
δεν κατορθώσει να διασπάσει
τις 935 μονάδες, τότε θα δο-
κιμάσει τις στηρίξεις των 888
μονάδων και, χαμηλότερα, των
866 και 843 μονάδων.

8ΜΕΤΚΑ: Τη συμμετοχή της στην κατασκευή
μονάδας παραγωγής ενέργειας στο δυτικό
Ιράκ ισχύος 1.642 MW, προϋπολογισμού
επένδυσης 1 δισ. ευρώ, εξασφάλισε η
METKA, μετά και την έγκριση της συμφωνίας
από το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας. 

8EXAE: Σε συνεργασία με το Ελληνοαμε-
ρικανικό Επιμελητήριο θα πραγματοποιηθεί
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά road show
της ΕΧΑΕ στη Νέα Υόρκη, στις 5 και 6
Ιουνίου. Στο road show αναμένεται να συμ-

μετάσχουν εταιρείες διαφόρων κλάδων
και όχι μόνο προερχόμενες από το δείκτη
Large Cap. Εκ των χορηγών της φετινής
διοργάνωσης θα είναι η Morgan Stanley.

8TITAN: Ως θετική εξέλιξη κρίνει η Goldman
Sachs την επανεκκίνηση της κατασκευής

τεσσάρων οδικών πρότζεκτ. Ο οίκος υπο-
λογίζει μείωση 20% στους εγχώριους
όγκους στην Ελλάδα και βλέπει περιθώριο
ανόδου στις προβλέψεις του στην περίπτωση
που ξεκινήσει η δραστηριότητα. Η Goldman
Sachs διατηρεί τη σύσταση «neutral» για
την Τιτάν.

Στο δείκτη MSCI Global Standard εισέρχεται η
μετοχή του ΟΤΕ. Ο τίτλος έως σήμερα περιλαμ-

βανόταν στο δείκτη MSCI Small Cap. Υπάρχει δηλαδή
σχετική αναβάθμιση της μετοχής στους εν λόγω
δείκτες, που επιφέρει και εισροές νέων διεθνών
κεφαλαίων από χαρτοφυλάκια που ακολουθούν
τις μετοχές και τις σταθμίσεις των εν λόγω παγκόσμιων
δεικτών αναφοράς. Απάντηση στην κρίση ήταν τα
οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού το 2012,
τα οποία κρίνονται εντυπωσιακά από παράγοντες
της αγοράς, καθώς μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οι-
κονομικό περιβάλλον ο Οργανισμός πέτυχε σημαντική
βελτίωση των βασικών μεγεθών του, καταγράφοντας
καθαρή κερδοφορία 476 εκατ. ευρώ.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΤΕ: Αναβάθμιση της μετοχής από την MSCI
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Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε τις προσφορές
για τον ΟΠΑΠ, αυτές δείχνουν ότι δεν υπήρξε
υψηλό ενδιαφέρον από τους μεγάλους διεθνείς
παίκτες της αγοράς. Το ζητούμενο, βεβαίως, για
τις δύο προσφορές, εκτός από το ύψος του τιμήματος,
είναι και οι συμπράξεις που υπάρχουν μεταξύ των
ενδιαφερομένων. Στα 700 εκατ. υπολογίζεται η
αξία του 33%, βάσει της κεφαλαιοποίησης στο
χρηματιστήριο, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι οι τιμές που δόθηκαν από τις δύο πλευρές προ-
σεγγίζουν τα 900 εκατ. με 1 δισ.
Όσον αφορά τις συμπράξεις, η Emma Delta εκτιμάται
ότι έχει προσεγγίσει τον όμιλο Lottomatica, από
τους μεγαλύτερους παρόχους και φορείς διαχείρισης
και λειτουργίας τυχερών παιγνίων στην παγκόσμια
αγορά, η οποία ελέγχεται από την De Agostini SpA
(ποσοστό 53,8%), ενώ πολλοί πίσω από τη Third
Point βλέουν τον… Σ. Κόκκαλη! Τις τελευταίες
μέρες είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες σύμφωνα
με τις οποίες υπήρξαν συζητήσεις της Third Point
με άλλους διεκδικητές, και ειδικότερα με την
Intralot. Η Third Point, η οποία είναι hedge fund,
έγινε γνωστή στη χώρα μας από την πρόσφατη
επένδυσή της σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.
Εκτιμάται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από μισό δισ.
από τις αγορές ελληνικών ομολόγων το καλοκαίρι
του 2012. 

Με ισχυρό ατού η Alpha Bank
Αξιοποιεί τη θετική καθαρή της θέση άνω των 2
δισ. ευρώ, καθώς και το γεγονός ότι διαθέτει τις
χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με
τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Οι μέτοχοι
που θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου θα επωφεληθούν όχι μόνο από την καθαρή
θέση, αλλά και από τις συνέργιες που θα προκύψουν
με την Εμπορική (οι οποίες εκτιμώνται άνω των
250 εκατ. ετησίως). Λόγω της πλεονεκτικής κε-
φαλαιακής θέσης της και των κινήτρων συμμετοχής
του ιδιωτικού τομέα στην ανακεφαλαιοποίηση,
καθίσταται εφικτή η διενέργεια της αύξησης με-
τοχικού κεφαλαίου με όρους ελκυστικούς για τους
ιδιώτες επενδυτές.
Mετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
θα διαθέτει δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων
(CT1) περίπου 8 δισ. και θα είναι η καλύτερα κε-
φαλαιοποιημένη εκ των συστημικών τραπεζών
στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, βγαίνει αποφασιστικά
να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαιακών της
αναγκών με έκδοση κοινών μετοχών, με τους
ιδιώτες να καλούνται να καλύψουν έως το 10%
του συνόλου, δηλαδή 457 εκατ., ενώ στην περίπτωση
υπερβάλλουσας ζήτησης μπορεί να διατεθούν επι-
πλέον μετοχές αξίας 93 εκατ.

Στόχος 600 εκατ. για την Πειραιώς
Την ερχόμενη Παρασκευή 26 Απριλίου θα ληφθούν
οι τελικές αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση
για την αύξηση κεφαλαίου. Στόχος της διοίκησης
είναι να συγκεντρώσει 600 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί
ότι από τις διερευνητικές επαφές φαίνεται να προ-
κύπτει ενδιαφέρον. Η Πειραιώς έχει εξασφαλίσει
περίπου 500 εκατ. καλύπτοντας το στόχο του 10%
της ΑΜΚ των 5,33 δισ. αν κάνει χρήση των cocos,
των μετατρέψιμων ομολόγων, έως 2 δισ. ευρώ. 

   τοΧρηματιστήριο
                              ΑΓΟΡΑΣ
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71.417.100 173,54 1,13 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 2,430 -2,41% 49.901 2,440 2,380 1,050 2,740
11.178.000 11,17 0,60 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,999 1,01% 7.758 1,020 0,950 0,600 1,120
13.000.000 4,03 0,11 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,310 -13,89% 5.039 0,360 0,292 0,159 0,520
17.200.576 6,88 0,46 - 30/06/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,400 16,96% 4.854 0,420 0,389 0,202 0,889
22.016.250 10,50 0,12 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,477 19,25% 18.005 0,477 0,410 0,185 0,698

268.700 5,91 0,91 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 22,000 0,00% 317 22,000 22,000 13,700 24,000
20.121.710 4,91 0,13 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,244 8,44% 13.253 0,250 0,225 0,133 0,410
18.810.000 7,88 0,31 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,419 0,00% 0 0,419 0,419 0,186 0,576
23.986.500 17,27 0,31 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,720 -2,70% 1.330 0,740 0,688 0,300 0,819

199.474.091 861,73 0,81 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 4,320 13,39% 634.823 4,320 3,810 1,590 5,640
4.968.600 4,17 0,27 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,839 19,86% 1.397 0,839 0,700 0,388 1,100
6.325.000 6,58 0,31 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,040 0,00% 0 1,040 1,040 0,763 1,170

77.376.446 4,72 0,35 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,061 1,67% 28.679 0,065 0,050 0,030 0,143
14.076.360 7,04 0,43 18,22 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,500 4,38% 1.220 0,500 0,480 0,327 0,626
85.882.688 184,65 0,47 - 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,150 11,98% 1.718.189 2,150 2,020 0,487 2,770
24.060.000 8,25 0,38 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,343 3,94% 7.600 0,345 0,340 0,300 0,520
15.000.000 74,55 3,83 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 4,970 -2,74% 1.936 5,000 4,970 4,390 5,500

232.000.000 1.593,84 0,27 52,21 0,03 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 6,870 5,86% 2.650.979 6,870 6,370 1,180 8,120
34.720.000 9,37 0,30 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,270 22,17% 40.780 0,270 0,241 0,130 0,400
13.673.200 5,65 0,56 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,413 0,00% 0 0,413 0,413 0,277 0,499

1.226.601.200 625,57 - 21/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 0,510 -26,09% 54.355.153 0,645 0,493 0,466 2,420
27.848.000 9,44 0,41 25,67 0,01 0,01 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,339 17,71% 231.170 0,339 0,289 0,202 0,575
11.250.000 5,18 0,24 5,27 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,460 2,22% 20.060 0,474 0,450 0,289 0,660
36.748.909 41,53 0,41 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,130 0,00% 51.496 1,130 1,090 0,522 1,710
18.648.000 12,96 0,18 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,695 10,32% 25.500 0,695 0,582 0,359 0,945

124.100.815 254,41 0,46 11,75 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 2,050 10,81% 194.275 2,050 1,860 0,680 2,360
13.230.000 7,25 0,45 - 27/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,548 6,00% 3.645 0,548 0,524 0,430 0,800
31.937.030 20,76 0,49 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,650 4,00% 52.379 0,655 0,623 0,160 0,723
23.828.130 35,74 0,77 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,500 0,00% 0 1,500 1,500 0,544 1,800

177.001.313 382,32 0,40 31,59 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,160 18,03% 2.510.883 2,160 1,980 0,620 2,300
19.864.886 261,22 0,32 0,66 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 13,150 1,15% 27.982 13,150 12,750 8,260 18,820
29.546.360 50,23 0,49 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,700 14,09% 76.950 1,700 1,490 0,812 2,230

305.635.185 2.536,77 1,07 30,13 0,45 0,15 17/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 8,300 3,75% 415.705 8,300 8,000 4,050 9,070
65.368.563 328,80 2,16 27,90 0,11 - 26/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 5,030 11,53% 1.315.764 5,030 4,430 1,936 5,500
26.730.187 27,26 0,70 8,52 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,020 7,37% 98.550 1,020 0,971 0,488 1,200
15.146.404 21,36 0,37 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,410 11,90% 4.030 1,420 1,260 1,200 1,950
52.067.296 18,48 0,56 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,355 7,90% 91.149 0,355 0,325 0,291 0,558
30.009.210 14,16 0,49 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,472 16,26% 85.000 0,472 0,405 0,158 0,799
36.300.000 208,73 1,54 11,74 0,19 0,16 17/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,750 3,60% 32.881 5,850 5,640 2,650 6,750

106.500.000 601,73 0,68 12,87 0,17 0,15 04/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 5,650 9,50% 105.481 5,650 5,100 2,300 6,400
27.503.677 35,75 0,71 3,86 0,05 0,10 13/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,300 3,17% 99.175 1,310 1,240 0,432 1,490
53.155.053 63,79 0,66 14,92 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,200 5,26% 34.634 1,200 1,160 0,500 1,530
86.735.980 67,57 0,52 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,779 11,29% 208.643 0,779 0,723 0,175 0,960
28.580.100 39,73 1,51 24,03 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,390 0,72% 58.801 1,390 1,370 0,660 1,450

9.000.000 4,77 0,66 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,530 0,00% 0 0,530 0,530 0,249 0,680
8.298.467 9,88 0,60 8,54 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 1,190 -9,16% 4.023 1,280 1,140 0,238 1,850

11.233.200 3,93 0,23 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,350 19,05% 3.801 0,358 0,294 0,265 0,590
158.961.721 316,33 1,04 51,72 0,00 0,00 18/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 1,990 7,57% 2.654.590 2,000 1,860 0,655 2,340

66.948.210 917,19 1,14 9,66 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΕ (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 13,700 -1,44% 331.608 13,900 13,500 3,300 14,520
9.742.920 14,61 0,43 6,71 0,01 0,01 13/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,500 0,00% 2.449 1,500 1,500 0,562 1,890

14.679.792 58,43 0,68 11,54 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,980 -0,25% 9.375 3,980 3,930 1,750 4,030
3.300.689 7,66 0,94 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,320 16,00% 18.215 2,320 1,930 1,820 3,860

40.219.218 33,66 0,53 - 08/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,837 5,02% 81.807 0,837 0,812 0,230 0,917
11.510.102 4,33 0,40 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,376 9,30% 1.280 0,388 0,350 0,306 0,679
21.224.340 4,56 0,21 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,215 -7,33% 16.340 0,232 0,210 0,210 0,418
13.450.000 48,42 2,11 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,600 -4,76% 4.559 3,700 3,530 2,890 4,560
29.480.000 14,92 0,34 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,506 28,43% 36.585 0,506 0,408 0,200 0,727
33.065.136 59,52 1,83 11,39 17/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,800 5,88% 25.091 1,800 1,730 0,509 2,000
15.804.800 6,88 0,26 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,435 8,75% 5 0,435 0,400 0,189 0,488

1.795.140.547 371,59 0,07 - 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0,00% 0 0,207 0,207 0,161 0,470
22.945.139 18,54 0,54 6,07 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,808 2,28% 16.518 0,809 0,780 0,475 0,980

7.595.160 8,43 0,41 12,39 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 1,110 0,00% 0 1,110 1,110 0,341 1,360
5.939.268 3,74 0,34 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,630 0,00% 60 0,630 0,630 0,615 0,869
8.321.682 2,15 0,25 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,258 9,79% 999 0,258 0,235 0,235 0,599
2.160.524 0,89 0,40 - 0,04 - 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,411 0,00% 0 0,411 0,411 0,321 0,879
7.734.375 1,39 0,10 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,180 -17,81% 3.046 0,219 0,180 0,160 0,360

15.222.276 37,14 0,45 92,64 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,440 -2,40% 4.233 2,500 2,440 1,170 2,920
9.819.370 2,45 0,25 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,250 -18,30% 16.597 0,276 0,236 0,150 0,510

51.950.600 597,43 1,69 8,53 0,75 0,25 10/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 11,500 1,86% 262.435 11,500 11,050 5,550 12,500
11.700.000 3,97 0,39 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,339 -5,83% 5.837 0,384 0,339 0,250 0,640

110.782.980 941,66 1,65 12,06 0,40 0,30 05/11/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,500 2,53% 534.622 8,500 8,250 3,743 9,340
32.188.050 5,79 0,12 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,180 -8,63% 15.835 0,189 0,172 0,166 0,320

4.588.137 8,67 0,15 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,890 -2,07% 40.152 2,100 1,890 0,620 2,590
15.842.391 8,22 0,34 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,519 -8,14% 1.830 0,565 0,509 0,270 0,702

116.915.862 551,84 0,70 23,22 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 4,720 7,27% 1.206.075 4,720 4,300 1,340 5,600
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6.340.000 2,30 0,11 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,363 21,00% 112 0,363 0,300 0,300 1,020
23.935.280 5,27 0,34 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,220 -25,17% 31.961 0,269 0,219 0,200 0,360
63.683.276 35,98 0,25 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,565 18,20% 284.920 0,565 0,480 0,241 0,825

3.873.120 6,00 0,27 8,35 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,550 -11,43% 7.199 1,580 1,430 0,724 2,640
34.986.430 3,92 0,20 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,112 -6,67% 1.420 0,135 0,112 0,112 0,183

2.566.836 0,60 0,41 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,235 0,00% 0 0,235 0,235 0,170 0,315
10.080.000 228,82 1,57 12,41 0,40 0,60 18/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 22,700 12,88% 16.805 22,700 20,000 9,620 24,190
25.000.000 475,75 2,98 95,97 0,01 0,05 10/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 19,030 6,31% 33.907 19,050 17,730 7,580 20,100

319.000.000 2.239,38 1,92 4,43 0,72 0,57 08/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 7,020 -2,90% 4.048.580 7,390 6,610 3,500 7,690
490.150.389 3.029,13 1,87 6,36 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 6,180 8,61% 10.350.193 6,180 5,600 1,130 6,640

4.971.466 1,67 0,35 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,336 -9,19% 2.205 0,370 0,259 0,193 0,469
50.797.369 26,92 1,38 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,530 6,00% 180.184 0,532 0,495 0,217 0,639
20.210.127 8,35 0,21 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,413 15,04% 89.077 0,413 0,370 0,193 0,665

1.143.326.564 218,38 - 10/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 0,191 -19,07% 58.159.006 0,205 0,177 0,160 0,648
7.070.400 10,11 0,33 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,430 5,93% 2.372 1,430 1,350 1,100 1,770

22.080.000 104,66 1,60 10,21 0,08 0,12 22/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 4,740 -3,27% 755 4,820 4,720 1,720 5,400
45.949.500 62,95 0,57 8,73 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,370 5,38% 224.067 1,370 1,250 0,435 1,500
27.379.200 144,29 1,05 9,20 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 5,270 -0,19% 10.809 5,310 5,270 3,341 5,510
24.319.250 2,26 0,19 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,093 -19,13% 15.320 0,115 0,093 0,063 0,220
22.280.000 12,01 0,63 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,539 24,77% 23.511 0,539 0,426 0,308 0,810
34.770.982 152,30 1,06 12,59 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,380 -0,23% 27.243 4,400 4,230 1,254 4,600

4.181.450 2,91 0,52 11,49 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,695 0,00% 0 0,695 0,695 0,639 1,160
96.243.908 165,54 0,44 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,720 19,44% 791.827 1,720 1,500 0,402 2,330
28.438.268 8,96 0,28 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,315 2,27% 2.476 0,315 0,307 0,225 0,543

124.170.201 271,93 1,65 28,11 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,190 23,03% 974.838 2,190 1,780 0,456 2,520
109.319.070 380,43 1,05 26,62 0,06 05/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,480 14,47% 840.978 3,480 3,100 0,829 3,650

33.125.000 59,63 0,22 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,800 7,78% 88.990 1,840 1,760 0,888 2,580
1.270.000 3,05 0,27 - 06/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 2,400 0,00% 0 2,400 2,400 1,910 3,330

77.063.568 1.129,75 0,81 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 14,660 2,81% 145.048 14,700 14,000 10,350 15,860
7.568.960 46,85 0,34 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,190 -0,16% 2.002 6,200 6,120 4,070 7,080

305.732.436 145,22 0,69 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,475 19,35% 595.553 0,486 0,407 0,128 0,751
10.203.575 1,43 0,08 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,140 55,56% 15.059 0,140 0,105 0,077 0,400

8.340.750 5,00 0,19 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,600 3,45% 2.280 0,600 0,600 0,444 0,850
101.279.627 87,10 0,80 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,860 16,69% 473.669 0,860 0,747 0,294 1,330

4.034.950 0,81 0,18 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,200 -29,58% 12.471 0,230 0,200 0,200 0,715
21.876.700 8,07 0,44 42,17 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,369 -5,14% 9.847 0,379 0,350 0,210 0,475

534.269.648 407,65 0,66 - 06/11/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,763 -6,27% 20.114.799 0,815 0,735 0,570 2,340
244.885.573 40,65 0,16 - 07/09/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,166 -20,95% 962.224 0,197 0,160 0,140 0,730

45.457.464 20,68 1,73 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,455 64,86% 745.741 0,479 0,313 0,037 0,479
36.360.000 63,99 0,47 7,90 0,15 0,12 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 1,760 0,57% 153.933 1,760 1,730 0,810 1,870
15.816.009 6,37 0,43 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,403 -4,95% 13.500 0,414 0,403 0,305 0,610

101.123.806 29,83 0,66 9,88 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,295 5,36% 437.168 0,295 0,266 0,090 0,405
366.553.507 6.231,41 2,08 32,49 01/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA - COLA HELLENIC (ΚΟ) * ΕΕΕΚ 17,000 -14,62% 1.734.675 20,050 17,000 11,030 22,750

9.907.500 2,95 0,74 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,298 -9,70% 1.000 0,298 0,298 0,120 0,400
26.664.840 13,33 0,45 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,500 15,74% 38.649 0,500 0,460 0,232 0,678

4.065.482.410 162,62 0,12 0,01 04/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ CYPRUS POPULAR BANK (KO) ΛΑΙΚΗ 0,040 0,00% 0 0,040 0,040 0,030 0,254
31.370.399 4,64 0,66 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,148 8,03% 1.518.078 0,150 0,135 0,071 0,255

552.948.427 139,90 - 31/05/11 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,253 -33,07% 18.022.202 0,350 0,234 0,150 1,330
61.000.000 350,75 0,56 - 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 5,750 -1,71% 116.898 5,850 5,660 2,430 6,330
52.800.154 31,68 0,90 6,61 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,600 -10,04% 11.066 0,628 0,600 0,375 0,920
50.992.322 110,65 0,63 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,170 5,85% 672.076 2,180 2,050 0,642 2,700
50.517.252 247,53 2,08 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 4,900 4,26% 214.661 4,950 4,690 2,990 6,070
20.578.374 28,19 0,37 13,75 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,370 6,20% 16.708 1,370 1,300 0,600 1,690

133.025.996 64,78 0,21 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,487 14,59% 1.920.117 0,500 0,435 0,108 0,728
23.154.250 21,51 0,25 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,929 24,03% 231.634 0,929 0,829 0,332 1,180
77.654.850 119,59 0,40 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,540 18,46% 119.112 1,580 1,400 0,560 1,800

129.994.676 922,96 1,86 - 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,100 5,97% 998.970 7,200 6,820 2,381 7,700
23.648.700 37,84 0,47 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,600 6,67% 97.626 1,600 1,470 0,540 1,850
44.267.700 221,34 0,75 2,19 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 5,000 4,17% 5.185 5,000 4,710 1,590 6,300

4.740.000 1,96 0,29 48,50 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,414 0,00% 200 0,414 0,414 0,221 1,230
770.328.883 261,14 0,18 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,339 18,95% 10.911.826 0,339 0,254 0,182 0,541

468.700 1,85 0,12 9,64 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 3,950 -9,20% 836 4,300 3,950 3,920 5,390
10.500.000 13,34 0,41 9,44 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,270 5,83% 11.055 1,270 1,230 0,856 1,580
12.340.000 17,52 0,47 - 0,25 27/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,420 -1,39% 15.895 1,460 1,420 0,921 1,700

6.200.000 4,87 0,37 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,785 9,79% 5 0,785 0,715 0,238 1,190
12.417.000 33,90 1,92 35,81 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 2,730 0,00% 79.830 2,730 2,700 1,950 2,960

6.132.500 15,39 0,60 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,510 -0,79% 4.870 2,570 2,510 1,200 3,100
3.953.090 2,85 2,07 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,720 2,86% 26.076 0,750 0,720 0,180 1,050

11.812.193 12,28 0,84 23,00 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 1,040 -4,59% 31.160 1,070 1,020 0,379 1,090
6.836.280 3,76 0,62 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 0,550 10,00% 11.163 0,550 0,450 0,261 0,550

48.069.201 51,91 0,31 - 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,080 -3,57% 10.733 1,140 1,060 0,443 1,360
57.434.884 38,48 0,34 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,670 22,71% 5.087 0,689 0,579 0,349 0,919
51.197.862 296,95 1,19 24,12 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ S & B ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) * ΑΡΒΑ 5,800 1,75% 1.601.462 5,800 5,710 4,394 6,020

6.456.530 10,98 0,83 34,62 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,700 -3,95% 1.807 1,770 1,660 1,030 1,910
54.888.240 41,99 0,49 - 0,10 20/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,765 -2,30% 97.280 0,776 0,762 0,392 0,794
14.627.315 3,61 0,20 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,247 5,11% 340.600 0,264 0,233 0,120 0,360

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ι Μ Ω Ν  Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ω Ν  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

5.745.839 16,89 - - 02/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΑΔΑΚ 2,940 -3,92% 172.588 3,050 2,940 1,688 3,500
388.550 3,47 - - 03/11/10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΔΑΚΕΤ30 8,930 -1,22% 6 9,180 8,930 5,580 9,200
294.878 2,80 - - 01/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 9,490 -1,56% 6.806 9,560 9,390 4,920 10,900
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σ
ε ό,τι αφορά τις γυναίκες

παρατηρείται ότι, δίπλα
στις ανισότητες σε σχέση
με τη γεωργική εκπαίδευση,

αναπτύσσονται και άλλες, που αφο-
ρούν τη θέση της γυναίκας στο πλαί-
σιο της αγροτικής οικογένειας και
της εργασίας. Οι γυναίκες, για πα-
ράδειγμα, που αναλαμβάνουν δια-
χειριστικό ρόλο στην αγροτική επι-
χείρηση, πέρα από τις δυσκολίες
που συναντούν από την έλλειψη
τίτλων ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται
ότι χάνουν την ανεξαρτησία τους
και αυξάνουν τον εργασιακό τους
μόχθο, καθώς είναι συχνά αναγκα-
σμένες να εργαστούν με σκοπό να
στηρίξουν οικονομικά το σπίτι ή
την εκμετάλλευση. Πρόσθετες ανι-
σότητες εμφανίζονται και σε σχέση
με τη συμμετοχή των γυναικών στην
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς τους
δίνονται υπευθυνότητες, για παρά-
δειγμα, στους τομείς των «κοινωνι-
κών υπηρεσιών» και όχι σε όργανα 

που ασχολούνται με τη λήψη ση-
μαντικών αποφάσεων. 
Η ισότητα όμως αντρών και γυναικών
αποτελεί βασική αρχή για τις χώ-
ρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υπογραμμίζεται στη Συνθήκη
του Άμστερνταμ, συγχρόνως δε απο-
τυπώνεται και στις κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που διέπουν τα επιδοτούμενα επι-
χειρησιακά προγράμματά της. 
Η ένταξή της δηλαδή σε όλες τις
πολιτικές δεν αποτελεί πλέον μόνο
επιλογή του κράτους-μέλους, αλλά
και υποχρέωσή του. 
Η στρατηγική αυτή συνεχίζεται, και
μία από τις δράσεις-κλειδιά για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και τη στήριξη
της διαφοροποίησης είναι η ενθάρ-
ρυνση εισόδου γυναικών στην αγορά
εργασίας. Οι πρωτοβουλίες που πρέ-
πει να αναπτυχθούν μπορεί να πε-
ριλάβουν την ανάπτυξη

υποδομών φροντίδας παιδιού, σε
συνδυασμό με πρωτοβουλίες εν-
θάρρυνσης δημιουργίας μικρών
επιχειρήσεων που έχουν σχέση με
αγροτικές δραστηριότητες. 

«Έλλειμμα» γυναικών 
Οι γυναίκες της υπαίθρου στην Ελ-
λάδα αποτελούν το μισό περίπου
του αγροτικού πληθυσμού και είναι

ένα σημαντικό δυναμικό που συμ-
μετέχει στην παραγωγική διαδικασία
και στην ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών.
Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε
για λογαριασμό του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
διαπιστώνεται ότι, ενώ οι γυναίκες
υπερτερούν των αντρών στο σύνολο
της χώρας (51,3% γυναίκες και 48,7%
άντρες το 1998), στις αγροτικές πε-

ριοχές ο αριθμός των αντρών εξι-
σορροπεί αυτόν των γυναικών. H
συγκεκριμένη τάση φαίνεται να στη-
ρίζει τις ενδείξεις ότι υπάρχει ση-
μαντικό έλλειμμα γυναικών στις
ορεινές, όπως και στις γεωργικά
αναπτυγμένες περιοχές, τις οποίες
οι γυναίκες εγκαταλείπουν για την
εξεύρεση καλύτερης, «καθαρότερης»
και υψηλότερου προφίλ απασχό-
λησης. 
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να θεωρηθεί

Ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός και η κοινωνική ανασύνθεση
του αγροτικού τομέα των χωρών της Ευρώπης, μεταξύ 
των άλλων σημαντικών μετασχηματισμών, προκάλεσαν 
και αλλαγές στους οικονομικούς και κοινωνικούς ρόλους 
των δύο φύλων μέσα και έξω από την αγροτική εργασία, 
την κοινωνία και την οικογένεια.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ
Γεωπόνου

Ελληνίδα αγρότισσα και αγροτική ανάπτυξη

Οι γυναίκες διαδραματίζουν εκ των πραγμάτων ένα μείζονα ρόλο στο LEADER. Συγκεκριμένα: 
8Από δημογραφική άποψη, βρίσκονται συχνά σαφώς σε πλεονεκτική θέση στις περιοχές που ενδιαφέρονται για την

εν λόγω πρωτοβουλία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ελλάδα και γενικότερα στη Νότια Ευρώπη, όπου η απερήμωση της
υπαίθρου και η μετανάστευση των αντρών ήταν, και σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν ακόμα, σημαντικές.

8Λόγω υποχρέωσης ή επιθυμίας να δημιουργήσουν τη δική τους πηγή εισοδήματος, οι γυναίκες απασχολούνται με
νέες δραστηριότητες, οι οποίες συχνά είναι φορείς καινοτομίας.

8Είναι ουσιαστικοί φορείς στον τομέα αγροτικού τουρισμού, στον οποίο παρέχεται πολύ σημαντική στήριξη από το
LEADER. Είναι γνωστό ότι ο αγροτικός τουρισμός, ο οποίος υποκινείται από την επιθυμία
να ανοίξει η ύπαιθρος ένα παράθυρο στον κόσμο και την αναζήτηση ενός συμπληρωματικού
εισοδήματος, στηρίζεται πολύ συχνά στις γυναίκες.

8Τα μέτρα του LEADER, που αφορούν τις «μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και λοιπών
τομέων της οικονομίας», αφορούν πολλές αγρότισσες, συζύγους ή κόρες γεωργών,
γυναίκες με πολλαπλές δραστηριότητες, ακόμα και πανεπιστημιακής εκπαίδευ-
σης.

8Οι επενδύσεις που συνδέονται με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας
και νέων τεχνικών μπορούν να παρέχουν νέες προοπτικές απασχόλησης κυρίως
για γυναίκες.

Γυναίκες και LEADER
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ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο ρυθ-
μός εξόδου των γυναικών από την
ύπαιθρο, όπως και των αντρών, φαί-
νεται να μειώνεται σημαντικά. Αυτή
η τάση μπορεί να αποδοθεί, καταρ-
χάς, στο γεγονός ότι οι αστικές πε-
ριοχές εμφανίζουν σημαντική αύ-
ξηση της ανεργίας, ενώ την ίδια
στιγμή επεκτείνονται οι πολιτικές
και τα μέτρα για την εγκατάσταση
και τη στήριξη των νέων αγροτών
(αντρών και γυναικών) στις αγροτικές
περιοχές. 
Η απασχόληση στον πρωτογενή το-
μέα κατά τα έτη 1997-2004 μειώνεται
σε σημαντικό ποσοστό, αλλά δια-
πιστώνεται ότι αυξάνεται σημαντικά
το ποσοστό απασχόλησης στις ηλι-
κίες 26-44 ετών και μειώνεται το πο-
σοστό στις ηλικίες από 65 ετών και
άνω (πηγή: ΕΣΥΕ). 
Το ποσοστό των αντρών που απα-
σχολούνται στις αγροτικές περιοχές
της χώρας φτάνει το 51% του συ-
νόλου, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό
των γυναικών ξεπερνά το 66%. 

Ενισχύεται ο ρόλος 
της γυναίκας
Πρέπει να επισημανθεί ότι τα τε-
λευταία χρόνια παρατηρείται ση-
μαντική πρόοδος στη βελτίωση και
στην ανάδειξη του ρόλου της γυ-
ναίκας της υπαίθρου στην κοινωνική
και οικονομική ζωή. Η συμμετοχή
των γυναικών στον οικονομικά ενερ-

γό πληθυσμό παρουσιάζει συνεχή
αύξηση (από 27,1% το 1981, σε
35,7% το 1991). 
Κατά την περίοδο 1987-2000 ο αριθ-
μός των γυναικών κατόχων γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε
σημαντικά (από 11% σε 25%). Η αύ-
ξηση αυτή αφορά κυρίως τις μικρό-
τερες σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις,
καθώς όσο αυξάνεται το μέγεθος

μειώνεται το ποσοστό των γυναικών
κατόχων. 
Η παρατηρούμενη μεταβίβαση των
οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στις
γυναίκες οφείλεται στην πολυαπα-
σχόληση των αντρών, στον τύπο
της καλλιέργειας που κυριαρχεί στην
περιοχή, στο χαμηλό βαθμό εμπο-
ρευματοποίησης της γεωργίας και
στην έλλειψη αντρών διαδόχων
στην οικογενειακή εκμετάλλευση.

Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της
εκμετάλλευσης στη σύζυγο μπορεί
και πρέπει να θεωρηθεί στρατηγική
επιβίωσης της οικογενειακής εκμε-
τάλλευσης. 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων αποδέχεται και αντι-
μετωπίζει την αγρότισσα όχι σαν
απλή βοηθό του αγρότη, αλλά ως
συνεργάτη, συνεταίρο και ανεξάρ-
τητη επαγγελματία. 
Για το λόγο αυτό, μέσα από τα Επι-

χειρησιακά Προγράμματα που υλο-
ποιεί, με συγχρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει και
στη στήριξη της Γυναικείας Επιχει-
ρηματικότητας. 
Έτσι, έχει υιοθετήσει πρακτικές βαθ-
μολογικής πριμοδότησης των υπο-
ψήφιων γυναικών-επενδυτών, ενώ
συγχρόνως, σε προγράμματα που
αφορούν την ενίσχυση επιχειρημα-
τικών δράσεων (αγροτουρισμός, μι-
κρές επιχειρήσεις αγροτικού και λοι-
πών τομέων της οικονομίας, επεν-
δύσεις σχετικές με τη σύγχρονη τε-
χνολογία) στις αναμενόμενες επι-
πτώσεις στην απασχόληση, αξιολογεί
ευνοϊκότερα (δίνοντας υψηλότερη
βαθμολογία) τις δημιουργούμενες
θέσεις εργασίας γυναικών.

Ίσες ευκαιρίες
Η εφαρμογή αυτής της πρακτικής
είχε σημαντική επιτυχία, όπως απο-
δεικνύεται από τη συμμετοχή των
υποψήφιων επενδυτριών στα ανα-
φερόμενα μέτρα. 
Είναι γεγονός ότι στο σύνολο των
χρηματοδοτικών μέσων που τέθηκαν
σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την προώθηση της ισό-
τητας των ευκαιριών στις αγροτικές
περιοχές, η Κοινοτική Πρωτοβουλία
LEADER αξίζει ειδικής μνείας, δε-
δομένου ότι παρείχε στις γυναίκες
της υπαίθρου τη δυνατότητα εναλ-
λακτικών μορφών απασχόλησης
αλλά και εισοδήματος, ενισχύοντας
παράλληλα την ισότητα μεταξύ αν-
τρών και γυναικών. 
Αυτή η επιδίωξη έχει ιδιαίτερη ση-
μασία γιατί στις αγροτικές περιοχές
εφαρμογής του προγράμματος οι
συνθήκες ζωής σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες.
Αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συ-
νέπειες στις γυναίκες που ζουν σε
αυτές τις περιοχές, καθώς συχνά
βιώνουν μαζί με τις δυσκολίες της
ζωής και τις διακρίσεις σε βάρος
του φύλου τους. 
Τελειώνοντας, θα πρέπει να επι-
σημανθεί ότι είναι γενικά απο-
δεκτό, αλλά και αυταπόδεικτο,
πως η συγκράτηση του γυναι-
κείου πληθυσμού στις αγροτι-

κές περιοχές αποτελεί το κλειδί για
τη διατήρηση του πληθυσμού γε-
νικότερα στην ύπαιθρο, καθώς βε-
βαίως και η ισότητα ευκαιριών με-
ταξύ των δύο φύλων συνδέεται άμε-
σα με τη συγκράτηση του πληθυ-
σμού στις αγροτικές περιοχές, τη
δημογραφική ενδυνάμωση της υπαί-
θρου και, εν τέλει, την καλύτερη
εκμετάλλευση των παραγωγικών
πόρων με αποτέλεσμα την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη.

           

Τα τελευταία χρόνια

παρατηρείται σημαντική

πρόοδος στη βελτίωση και

στην ανάδειξη 

του ρόλου της γυναίκας 

της υπαίθρου στην

κοινωνική και οικονομική

ζωή. Η συμμετοχή 

των γυναικών 

στον οικονομικά ενεργό

πληθυσμό παρουσιάζει

συνεχή αύξηση 

Συνάντηση καλλιεργητών ιπποφαούς στην Κοζάνη

Την 1η πανελλήνια συνάντηση καλλιεργητών ιπποφαούς με τίτλο
«Η καλλιέργεια του ιπποφαούς στην Ελλάδα - η έως τώρα εμπειρία

και τα επόμενα βήματα» διοργανώνει η Ομάδα Καλλιεργητών Ιπποφαούς
Δυτικής Μακεδονίας με τη διαδικτυακή πύλη «Ιπποφαές Plus» και την
υποστήριξη της ομάδας καλλιεργητών ιπποφαούς Ολύμπου. 
Η εκδήλωση απευθύνεται μόνο σε καλλιεργητές ιπποφαούς, με στόχο
την οργάνωση των παραγωγών και την ανάδειξη της δυναμικής της
καλλιέργειας, καλύπτοντας τα εξής
θέματα: 
• Τι έχει γίνει έως τώρα στην πρώτη
«βρεφική περίοδο» 2008-2013 της
καλλιέργειας στην Ελλάδα. 
• Πώς μπορούμε να οργανωθούμε
ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλή-
ματα και να αναπτύξουμε την καλλιέργεια και την αγορά του ιπποφαούς. 
Η συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 12.00 το
μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αιανής στην Κοζάνη. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα
6973-957010 (κ. Δημήτρης Κιτσικόπουλος) και 6989-588717 (κ.
Αριστοτέλης Γκουλιάφας) ή στην ιστοσελίδα www.ippofaesplus.com.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δημοτικός λαχανόκηπος στα Γιάννενα

Μέχρι και τις 26 Απριλίου καλούνται να έχουν υποβάλει την
αίτησή τους όσοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση τεμαχίων

στους δημοτικούς λαχανόκηπους, δράση την οποία υλοποιεί ο Ορ-
γανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής

Αγωγής του Δήμου Ιωαννίνων
(ΟΚΠΑΠΑ). Oι δημοτικοί λαχα-
νόκηποι θα δημιουργηθούν στην
περιοχή Βοϊδολίβαδο, στο Σταυ-
ράκι. 
Ειδικότερα, η δράση αυτή αφορά
τη δωρεάν παραχώρηση προς
καλλιέργεια τεμάχιου 50 έως 70
τ.μ., με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών των δικαιούχων απο-
κλειστικά και μόνο σε κηπευτικά.

Η έγκριση των δικαιούχων θα γίνεται από την Επιτροπή Διοίκησης
των Δημοτικών Λαχανόκηπων και το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚ-
ΠΑΠΑ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση του ν. 1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προς
τον ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννίνων.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, θεωρημένη
για τη γνησιότητα. 
4. Εκκαθαριστικό της εφορίας του τελευταίου έτους.
5. Αντίγραφο των εντύπων Ε1 και Ε9 του δικαιούχου. 
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Ιωαννίνων.
7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου πρόνοιας (εφόσον υπάρχει).
8. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων, εφόσον υπάρχει. 
9. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο. 
10. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα,
εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. 
11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας,
εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το ακόλουθο
κείμενο: «Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των δικαιολογητικών
μου είναι υποχρεωμένος/νη να προσκομίσω το αντίστοιχο έγγραφο». 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΟΚΠΑΠΑ (Αβέρωφ 6, 2ος
όροφος) στην κα Αλεξάνδρα Βελιβάση. Περισσότερες πληροφορίες
στα τηλέφωνα 26510/01051, -01032, -01037. 



Ω
ς οστεοπενία ορίζεται η οστι-

κή πυκνότητα με t-score με-
ταξύ -1,0 και -2,5. Το t-score
περιγράφει πόσες σταθερές

αποκλίσεις απέχει η τιμή του εξεταζό-
μενου από την αντίστοιχη τιμή κορυφαίας
οστικής πυκνότητας νεαρών ατόμων
ίδιου φύλου. 
Η οστεοπενία δεν είναι ασθένεια αλλά
αποτελεί δείκτη αυξημένου κινδύνου δη-
μιουργίας καταγμάτων. Θεωρείται πρό-
δρομος της οστεοπόρωσης, ωστόσο δεν
είναι βέβαιο ότι κάθε άτομο που θα δια-
γνωστεί με οστεοπενία θα αναπτύξει
οστεοπόρωση. 

Αίτια
Καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν
στη μειωμένη οστική μάζα είναι η αδυναμία
απόκτησης μέγιστης οστικής πυκνότητας,
που φυσιολογικά παρατηρείται στο τέλος
της εφηβείας και η αυξημένη απορρόφηση
που συμβαίνει στα οστά. H κορυφαία
οστική μάζα είναι το μέγιστο ποσό οστικής
μάζας που επιτυγχάνεται κατά την ωρι-
μότητα του σκελετού, μεταξύ της ηλικίας
20 και 30 ετών, και επηρεάζεται από γε-
νετικούς και διατροφικούς παράγοντες. 

Πρόληψη - θεραπεία
H πρόληψη της οστεοπενίας και της οστε-
οπόρωσης θα πρέπει να ξεκινά από την
παιδική και κυρίως την εφηβική ηλικία,
όπου διαμορφώνεται η μέγιστη οστική
πυκνότητα. Επιτακτικής σημασίας είναι

η σωστή διατροφή με επαρκή πρόσληψη
πρωτεϊνών (αλλά όχι υπερκάλυψη των
αναγκών), ασβεστίου, φωσφόρου, ψευ-
δαργύρου και βιταμίνης D σε συνδυασμό
με σωματική δραστηριότητα, παράγοντες
σημαντικούς για τη δημιουργία μέγιστης
οστικής μάζας. 
Επιπλέον, ο ετήσιος έλεγχος της οστικής
πυκνότητας από την εφηβεία ήδη είναι
η λύση-«κλειδί» στην πρόληψη. 

Όσον αφορά τη θεραπεία, ο θεράπων ια-
τρός θα καθορίσει αν πρέπει να δοθούν
φάρμακα/συμπληρώματα στην περίπτωση
οστεοπενίας. 
Και σε αυτή τη φάση, απαραίτητη είναι η
σωστή και ισορροπημένη διατροφή σε
συνδυασμό με φυσική δραστηριότητα.
Επιπλέον, το κάπνισμα πρέπει να απο-
φεύγεται γιατί εμποδίζει την απορρόφηση
του ασβεστίου.
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Η οστεοπενία είναι παθολογική κατάσταση στην οποία η οστική πυκνότητα είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό. 
Είναι όμως μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά και να προληφθεί.

3Η παρουσία της βιταμίνης D βοηθά και ενισχύει την απορρόφηση του
ασβεστίου από το γαστρεντερικό σωλήνα. Η κύρια πηγή της βιταμίνης στον
άνθρωπο είναι η σύνθεσή της κάτω από την ανθρώπινη επιδερμίδα. 
3Η ανεπαρκής πρόσληψη ψευδάργυρου σχετίζεται με καθυστερημένη ανάπτυξη

των οστών. 
3Προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάχρηση καφέ και τσαγιού, που οδηγεί σε με-

γαλύτερη απώλεια ασβεστίου με τα ούρα, καθώς και στην υπερβολική λήψη οι-
νοπνευματωδών ποτών που επιδρά στο μεταβολισμό της βιταμίνης D. 
3Κάποια φάρμακα μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια οστικής μάζας (κορτιζόνη,

ορισμένα αντιεπιληπτικά, υποκατάστατα θυρεοειδικών ορμονών σε μεγαλύτερες
δόσεις από την προβλεπόμενη). Τα φάρμακα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπό
την παρακολούθηση του θεράποντος ιατρού. 

Το αβγό μαζί με το γάλα αποτελούν τις μόνες πλήρεις
φυσικές τροφές, δηλαδή περιέχουν όλα τα απαραίτητα

συστατικά για μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. 
Ένα αβγό μεγάλου μεγέθους περιέχει κατά μέσο όρο 70
θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια λίπους. 
Η βιολογική αξία των πρωτεϊνών των αβγών είναι μεγα-
λύτερη από αυτήν του γάλακτος, του κρέατος, των
φασολιών ή του σολομού και χρησιμοποιείται ως πρότυπο
για την αξιολόγηση ποιότητας των πρωτεϊνών άλλων
τροφίμων. 
Το ασπράδι του αβγού αποτελείται κατά 45% από πρωτεΐνες,
ενώ ένα αβγό μέσου βάρους καλύπτει το 12% των ημε-
ρήσιων αναγκών σε πρωτεΐνες ενός άντρα και το 14%
μιας γυναίκας. 
Το 56% των θερμίδων ενός αβγού προέρχεται από τις λι-
παρές του ουσίες, ενώ από τα 5 γραμμάρια λίπους που
περιέχει ένα αβγό μεγάλου μεγέθους μόνο το 1,5 γραμμάριο
είναι κορεσμένο λίπος. Η χοληστερόλη ανέρχεται σε 190
γραμμάρια. 
Η περιεκτικότητα του αβγού σε λίπος είναι περίπου ίδια
με τις ιδανικές αναλογίες πρόσληψης λίπους στη διατροφή
μας, δηλαδή 1/3 κορεσμένα, 1/3 μονοακόρεστα και 1/3
πολυακόρεστα λίπη. 
Το αβγό είναι πλούσιο σε μέταλλα και βιταμίνες, όπως
ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, νάτριο, κάλιο, βιταμίνη Α,
νιασίνη, βιοτίνη, βιταμίνη Β12, ριβοφλαβίνη (βιταμίνη
Β2), παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5), φολικό οξύ (βιταμίνη
Β9) κ.ά. 
Επίσης, περιέχει αντιοξειδωτικά (π.χ., σελήνιο), όπως
ακριβώς τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία προστατεύουν
το σώμα από τις ανεπιθύμητες βλάβες που προκαλούνται
στη διαδικασία μεταβολισμού του οξυγόνου και είναι
σημαντικά στην προστασία έναντι καρδιακών παθήσεων
και του καρκίνου. 
Έρευνες έδειξαν ότι η κατανάλωση καροτενοειδών που
βρίσκονται στη λέκιθο του αβγού βοηθάει στην πρόληψη
της εκφύλισης της όρασης λόγω γήρατος. 
Εκτός όμως από αυτές τις ουσίες, έρευνες έδειξαν ότι η
έλλειψη χολίνης (ουσία του αβγού) κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης επιβραδύνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου
του εμβρύου, με συνέπεια τα βρέφη να γεννιούνται είτε
με ατελή μνήμη είτε με μειωμένη ικανότητα μνήμης. Η
χορήγηση αυξημένων επιπέδων χολίνης στο έμβρυο έχει
φανεί ότι οδηγεί σε ικανότητα μνήμης άνω του μέσου

όρου. 

Η χοληστερίνη του αβγού 
Τα τελευταία χρόνια το αβγό είχε λαν-
θασμένα ενοχοποιηθεί για τη χοληστερίνη
που περιέχει, καθώς η υψηλή περιεκτι-

κότητά του σε λεκιθίνη (λιπίδιο που θε-
ωρείται χοληστερινοπροστατευτικό) λει-

τουργεί ως αντίβαρο, με αποτέλεσμα η αύξηση
της χοληστερίνης εξαιτίας της κατανάλωσής του να

είναι μικρή. Ωστόσο, το αβγό περιέχει «καλή» (HDL) χο-
ληστερίνη. Αντίθετα, οι περισσότερες τροφές ζωικής
προέλευσης περιέχουν κυρίως «κακή» (LDL) χοληστερόλη. 
Το 80% της χοληστερόλης αίματος προέρχεται από τη
χοληστερόλη που συντίθεται στο συκώτι. Μόνο 20% της
χοληστερόλης προέρχεται από τη διατροφή. Το Αμερικανικό
Καρδιολογικό Ινστιτούτο σημειώνει ότι είναι απόλυτα
ασφαλές να τρώμε ένα αβγό κάθε μέρα, ενώ παρόμοια
είναι και η σύσταση επ’ αυτού του Ελληνικού Ιδρύματος
Καρδιολογίας. 

Γράφει ο ΘΩΜΑΣ Β. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 
Διευθυντής διαιτολογικών γραφείων 

Το αβγό στη διατροφή μαςΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Νικήστε την οστεοπενία

ΤΡΟΦΕΣ-ΑΣΠΙΔΑ
Ασβέστιο Φωσφόρος Ψευδάργυρος Βιταμίνη D

Γάλα και 
γαλακτοκομικά
προϊόντα

Γάλα και 
γαλακτοκομικά 
προϊόντα

Κρέατα, πουλερικά, 
συκώτι

Λιπαρά ψάρια- 
ιχθυέλαια

Πράσινα 
λαχανικά

Δημητριακά Ψάρια, θαλασσινά
(στρείδια)

Συκώτι

Ξηροί καρποί
(αμύγδαλα)

Ξηροί καρποί Αβγά Αβγά

Σουσάμι Κρέας και πουλερικά Δημητριακά ολικής 
άλεσης

Όσπρια (φασόλια,
ρεβίθια)

Αβγά Ξηροί καρποί 

Ψάρια με το 
κόκκαλό τους
(σαρδέλες)

Ψάρια Όσπρια (φασόλια)



Υλικά�(2-4�άτομα)��
l 1,5 κ. μύδια 
l 4 κ.σ. ελαιόλαδο
l 1 κρεμμύδι ξερό 
l 4 σκελίδες σκόρδο 
l 1 κ. ντομάτες ψιλοκομμένες 
l 2 μικρές πολύ καυτερές πιπεριές (κόκκινες) ή

σκόνη τσίλι 
l 1 λεμόνι (χυμός)
l 2 κ.σ. ζάχαρη 
l ½ κούπα ξηρό λευκό κρασί
l λίγος ψιλοκομμένος μαϊντανός 
l αλάτι, πιπέρι 

Προετοιμασία
Σε ένα βαθύ τηγάνι και σε μέτρια φωτιά βάζετε το
λάδι. Όταν κάψει, ρίχνετε το σκόρδο, το κρεμμύδι
και τις καυτερές πιπεριές. 
Τα αφήνετε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι το σκόρδο
να μαλακώσει. 
Στη συνέχεια προσθέτετε τις ντομάτες, το χυμό από
λεμόνι, τη ζάχαρη, το κρασί και ανακατεύεται μέχρι
το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο. 
Προσθέτετε λίγο αλάτι και πιπέρι και αφήνετε τη
σάλτσα να δέσει για περίπου 8-10 λεπτά. Έπειτα

βάζετε τα μύδια, σκεπάζετε το τηγάνι
και ανακατεύετε με κλειστό καπάκι
για περίπου 8-10 λεπτά ή μέχρι
να ανοίξουν τα μύδια. Όταν
είναι έτοιμα, αφαιρείτε
τα μύδια που τελικά δεν
άνοιξαν, τα τοποθετείτε
στα πιάτα. Τέλος, γαρ-
νίρετε τα μύδια με το φρέσκο
ψιλοκομμένο μαϊντανό και…
καλή σας όρεξη!
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ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ 
Επ. Τεχνολόγου Τροφίμων Mcs
(kogka@paragogi.net)

4 Τα�μύδια�όχι�μόνο�βελτιώνουν
αισθητά�τη�διάθεσή�μας,�αλλά
αυξάνουν�και�την�πνευματική
μας�απόδοση.�

4 Η�φήμη�ότι�τα�μύδια�είναι
επικίνδυνα�για�το
καρδιαγγειακό�σύστημα�
δεν�ισχύει.�

tips

Πικάντικα μύδια 
σε σάλτσα ντομάτας 

Τα θαλασσινά, όπως τα μύδια, είναι πηγές
σεληνίου και ω-3 λιπαρών οξέων. Το

σελήνιο είναι ένα από τα πιο βασικά ιχνο-
στοιχεία που αυξάνουν την αντιοξειδωτική
άμυνα του οργανισμού και του δέρματος,
ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες,
μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση διαφόρων
ειδών καρκίνου. Το σελήνιο είναι επίσης
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του
θυρεοειδή, αφού τονώνει το ανοσοποιητικό
σύστημα και μπορεί να ευεργετήσει την
αντρική γονιμότητα, βελτιώνοντας την κι-
νητικότητα του σπέρματος. Τα ω-3 λιπαρά
οξέα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη
και την καλή λειτουργία του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος. 
Τα μύδια είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, ενώ
η περιεκτικότητά τους σε λίπη
είναι χαμηλή και σε υδατάν-
θρακες ελάχιστη ή μηδε-
νική. Μάλιστα, τα μύδια,
όπως και όλα τα θαλασ-
σινά, περιέχουν υψηλής
βιολογικής αξίας πρω-
τεΐνες, καθώς και όλα τα
αμινοξέα που δεν μπορεί
να συνθέσει μόνος του ο
οργανισμός. Η φήμη ότι τα
μύδια είναι επικίνδυνα για
το καρδιαγγειακό σύστημα
δεν ισχύει, αφού όχι μόνο δεν είναι εχθροί
του καρδιαγγειακού συστήματος, αλλά
προστατεύουν τις αρτηρίες και τα αιμοφόρα
αγγεία, μειώνοντας σημαντικά την κακή
χοληστερίνη. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει
ότι τα μύδια, τα στρείδια και τα καβούρια
συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερίνης
κατά 9% και τα τριγλυκερίδια κατά 61%. 
Τα μύδια περιέχουν πρωτεΐνες σε ποσότητες

που υπερβαίνουν αυτές του κρέατος, κα-
θιστώντας τα ιδανικά για την υγεία μας.
Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην
κατανάλωση από γυναίκες εγκυμονούσες
ή που σκοπεύουν να κυοφορήσουν, θη-
λάζουσες, βρέφη, παιδιά, όπως και ευπαθή
άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας,
αφού η ρύπανση των θαλασσών από τα
βιομηχανικά απόβλητα επιβαρύνει τα θα-
λασσινά με βαρέα μέταλλα (υδράργυρο,
αρσενικό, κάδμιο κ.ά.). 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατα-
νάλωση και από άτομα με αρρύθμιστη
πίεση, αφού τα μύδια προέρχονται από τη
θάλασσα που περιέχει αρκετό νάτριο, το
οποίο, όταν προσλαμβάνεται σε μεγάλες
ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει κατα-
κράτηση υγρών και να αυξήσει την αρτη-

ριακή πίεση. 
Μάλιστα, το τηγάνισμα, με κακής ποι-

ότητας λάδι καθιστά τα θαλασσινά
λιγότερο υγιεινά, αυξάνοντας τη

θερμιδική τους επιβάρυνση
και παρέχοντας στον ορ-

γανισμό επιπλέον λίπη
και αλάτι. 
Επιπλέον τα μύδια αυ-
ξάνουν την πνευμα-

τική ενέργεια, βελτιώ-
νουν αισθητά τη διάθεση

και αυξάνουν την πνευματική
απόδοση. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι χα-
μηλά σε λιπαρά και υδατάνθρακες, πλούσια
σε πρωτεΐνες, καθώς και στο ότι παρέχουν
μεγάλες ποσότητες του αμινοξέος τυροσίνη
στον εγκέφαλο, που τη μετατρέπει σε ντο-
παμίνη και νορεπινεφρίνη, ουσίες που συμ-
βάλλουν σημαντικά στην πνευματική δι-
αύγεια.

Τα μύδια στην υγεία μας

Τα μύδια είναι ένα από τα πιο γνωστά βασικά συστατικά της ιταλικής κουζίνας, ειδικά
της Νότιας Ιταλίας. Τα μύδια, ειδικά αν είναι φρέσκα, αφήνουν μια υπέροχη γεύση και
θυμίζουν καλοκαίρι. 
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CRAFT: ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Τ
ην ώρα που ο κλάδος της

μπίρας ολοένα και κερ-
δίζει μερίδια αγοράς, πα-
ρά το γεγονός ότι η αγο-

ραστική δύναμη των Ελλήνων κα-
ταναλωτών συρρικνώνεται, το κλεί-
σιμο του εργοστασίου της Craft
έχει προκαλέσει μεγάλη αναστά-
τωση στους μικροεπιχειρηματίες
του χώρου, οι οποίοι, παρά την επι-
δεινούμενη κρίση, «βλέπουν» τα
προϊόντα τους να κατέχουν δεσπό-
ζουσα θέση στα ράφια των σου-
περμάρκετ. 
Τα σενάρια των παραγόντων της
αγοράς επισημαίνουν πως ο επι-
κεφαλής της επιχείρησης Παύλος
Εμμανουηλίδης βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με υπέρογκα δάνεια, τα οποία
παραμένουν «κόκκινα», καθώς αδυ-
νατεί να τα αποπληρώσει. Πληρο-
φορίες αναφέρουν πως οι δανειακές
υποχρεώσεις του επιχειρηματία
προσεγγίζουν τα 7,5 εκατ. ευρώ,
ποσό αρκετά μεγάλο, δεδομένου

του μεγέθους της εταιρείας του.
Σημειώνεται δε ότι οι περισσότερες
οφειλές του κ. Εμμανουηλίδη αφο-
ρούν το Δημόσιο. 
Το παρασκήνιο δικαιολογεί από
την άλλη και τις τελευταίες ενέργειες
της διοίκησης της Craft, κατεβά-
ζοντας οριστικά τα ρολά και στα
δύο εστιατόρια που διατηρούσε
σε Χαλάνδρι και Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας. 
Ο τερματισμός της λειτουργίας του
εργοστασίου της εταιρείας στην
Παιανία Αττικής έρχεται ως απόρ-
ροια της κρίσης, ενώ ο κ. Εμμα-
νουηλίδης είχε επενδύσει σημαντικά
κεφάλαια στη δημιουργία και στην
αναβάθμισή του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Craft ιδρύ-
θηκε το 1997 και ήταν η πρώτη ελ-
ληνική μικροζυθοποιία. Τα προϊόντα
της έχουν απόκτησαν μέρος του
καταναλωτικού κοινού, κερδίζοντας
την εμπιστοσύνη του. 
Σύμφωνα με τον τελευταίο δημο-

σιευμένο ισολογισμό της επιχείρη-
σης, ο οποίος αφορά τη χρήση του
2010, o κύκλος εργασιών ανήλθε
σε 4.205.782,41 ευρώ και οι καθαρές
ζημιές της σε 63.918,97 ευρώ. Οι
υποχρεώσεις της εταιρείας, βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες,
διαμορφώθηκαν σε 6,43 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων τα δάνεια τραπεζών
είναι 1,58 εκατ. ευρώ. 
Η εταιρεία διέθετε έξι διαφορετικούς
τύπους μπίρας, που περιελάμβαναν
την ξανθιά Pilsner, την καστανή κα-

πνιστή Smoked Lager, την κόκκινη
Red Ale, την αφιλτράριστη στα-
ρόμπιρα Weiss, τη μαύρη Black La-
ger και την ξανθιά Athens Lager. 

Πρέσινγκ σε Ολυμπιακή
Ζυθοποιία και εζα 
Από τη στιγμή που η Craft έλαβε
την απόφαση να βάλει πωλητήριο
στο εργοστάσιο στην Παιανία, η
Attica Ventures, που από το 2007
κατέχει ποσοστό στο μετοχικό κε-
φάλαιο της επιχείρησης, έχει επι-
κεντρωθεί στην αναζήτηση αγο-
ραστή του εργοστασίου. 
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πλη-
ροφορίες, η Attica Ventures έχει
κάνει κρούση τόσο στην Ολυμπιακή
Ζυθοποιία, η οποία παράγει τη Fix
Hellas, όσο στην εζα (Ελληνική Ζυ-
θοποιία Αταλάντης), όμως προς το
παρόν τηρείται σιγή ιχθύος και από
τις δύο πλευρές. 
Κύκλοι από την εγχώρια αγορά,
πάντως, τονίζουν πως η εξεύρεση
αγοραστή αποτελεί δύσκολη υπό-
θεση για τον κ. Εμμανουηλίδη, κα-
θώς τα «κόκκινα» δάνεια της επι-
χείρησης, αλλά και οι ακατάλληλες
υποδομές του εργοστασίου (δεν
διαθέτει βιολογικό καθαρισμό) δεν
καθιστούν ελκυστική την αγορά. 

«Στροφή» στις επενδύσεις 
Για την τριετία 2012-2105 οι δύο
κορυφαίοι του κλάδου Αθηναϊκή
και Μύθος ποντάρουν στις επεν-
δύσεις και ρίχνουν στην αγορά «ζε-
στό» χρήμα πάνω από 100 εκατ.
ευρώ. Παράλληλα, η Ολυμπιακή
Ζυθοποιία, η Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης (εζα) και η Ζυθοποιία
Μακεδονίας-Θράκης, η οποία πα-
ράγει τη Βεργίνα, τρέχουν άλλα
«γενναία» επενδυτικά σχέδια. 
Οι τελευταίες έχουν καταφέρει να
διευρύνουν σημαντικά τα μερίδιά
τους τα τελευταία δυο χρόνια, εξαι-
τίας της προτίμησης που δείχνουν
οι καταναλωτές στα ελληνικά προ-
ϊόντα. Μεγαλύτερη θέση στο καλάθι
του Έλληνα καταναλωτή κερδίζουν
και διάφορες τοπικές μικροζυθο-
ποιίες, οι οποίες, εκτός από το
«χαρτί» της ελληνικότητας, παρου-
σιάζουν νέα προϊόντα, που διαφο-
ροποιούνται αισθητά από τους με-
γάλους του κλάδου.

Σαν «βόμβα» έσκασε στην εγχώρια αγορά ζύθου το λουκέτο
που βάζει η εταιρεία Craft στο εργοστάσιό της στην Παιανία
Αττικής, ύστερα από δέκα χρόνια ανοδικής πορείας.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Πληροφορίες
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του επιχειρηματία

αφορούν το Δημόσιο

Πίνουν μπίρα 
γιατί συμφέρει!

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου αν-
τιλαμβάνονται πως η επένδυση στην

μπίρα αποτελεί ευκαιρία εν μέσω οικο-
νομικής κρίσης και, συνεπώς, ρίχνονται
στη μάχη του ανταγωνισμού με τα μούτρα,
προχωρώντας σε γενναίες προσφορές,
εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό τους
με νέα προϊόντα, αναβαθμίζοντας τα ερ-
γοστάσιά τους. 
Σύμφωνα με παράγοντες από την εγχώρια
αγορά ζύθου, η κατανάλωση της μπίρας
παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ανάλογα
με αυτά του ούζου και του τσίπουρου,
αποδεικνύοντας περίτρανα πως οι Έλληνες
καταναλωτές προτιμούν προϊόντα που
συμφέρουν σε κόστος, αποφεύγοντας
την αγορά άλλων αλκοολούχων ποτών
που είναι ακριβότερα, π.χ., ουίσκι και
βότκα. 
Η κατανάλωση μπίρας στα σουπερμάρκετ,
παρά τη δραστική μείωση της αγοραστικής
δύναμης των καταναλωτών, αυξήθηκε
σημαντικά το 2012 σε σχέση με το 2011,
ενώ και τα έσοδα του κλάδου ενισχύθηκαν.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις μπίρας έφτασαν
σε όγκο τα 64,3 εκατ. λίτρα, σημειώνοντας
άνοδο 10,3%. Η αξία των πωλήσεων αυ-
ξήθηκε κατά 6,6% και ανήλθε σε 125,6
εκατ. ευρώ, από 117,9 εκατ. ευρώ που
ήταν το 2011. 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι πωλήσεις μπίρας
σε εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μπι-
ραρίες έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα
λόγω της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην
εστίαση. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται
πως η αγορά μπίρας στην εστίαση έχει
χάσει πάνω από 50% του τζίρου της από
το 2010 μέχρι σήμερα. 

Φοβούνται τα «κόκκινα» δάνεια 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία και εζα
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Διήμερο σεμινάριο για
τις εξαγωγές διοργα-

νώνει το Επιμελητήριο
Μαγνησίας σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας
και το Επιμελητήριο Νέων
Επιχειρηματιών Νομού
Μαγνησίας σήμερα 20
και αύριο 21 Απριλίου 2013, στο αμφιθέατρο του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών «Γ. Καρτάλη και Ρόζου» (πρώην
Γαλλικό Ινστιτούτο, Βόλος). 
Σκοπός των σεμιναρίων είναι να καλυφθούν όλα τα θέματα
σχετικά με τα στάδια εξαγωγικής ανάπτυξης, τις πρακτικές
λύσεις, τα διαθέσιμα εργαλεία έρευνας αγοράς και τις
σύγχρονες τάσεις στο εξαγωγικό μάρκετινγκ. Πιο συγκε-
κριμένα, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πώς μπορούν
να διερευνήσουν τις διεθνείς ευκαιρίες για την καλύτερη
εξαγωγική προσέγγιση, να αξιολογήσουν και να προετοι-
μάσουν την επιχείρησή τους στο δύσκολο οικονομικό
διεθνές περιβάλλον για την επιλογή της καλύτερης για

την εταιρεία αγοράς, να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν
και να επιλέξουν συνεργάτες σε ξένη χώρα, αλλά και να
προσαρμόσουν το μάρκετινγκ στις συνθήκες της εκάστοτε
αγοράς. 
Το σεμινάριο απευθύνεται στο νέο επιχειρηματία που
βλέπει τις ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον και θέλει να
τις αξιοποιήσει συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επι-
χείρησής του και γενικά σε όσους σκέφτονται να επιχει-
ρήσουν ένα άνοιγμα στις διεθνείς αγορές, αλλά δεν ξέρουν
πώς να το επιτύχουν. 
Η συμμετοχή στο σεμινάριο τόσο των φοιτητών του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας όσο και των μελών των Επιμελητηρίων Μαγνησίας
και των Νέων Επιχειρηματιών θα είναι εντελώς δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του σεμιναρίου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Μαρία Κονταξή, στο τηλέφωνο
24210-06352, στο κινητό 6946-687889 ή μέσω e-mail: kon-
taxi@uth.gr, καθώς και με τον Α’  αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου
Μαγνησίας κ. Αθανάσιο Σταυρίδη στο τηλέφωνο 24210-
94700 και στο κινητό 6932-280506.

Εκτάσεις για καλλιέργειες παραχωρεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Κίνητρα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης για την
παραγωγή δικών τους βιολογικών λαχανικών δίνει

η Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου,
η οποία παραχωρεί -για δεύτερη συνεχή χρονιά- κήπους
σε έκταση του πανεπιστημιακού αγροκτήματος. 
Πρόκειται για 150 νέους κήπους, με έκταση του καθενός
τα 100 τ.μ. και κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα τα
120 ευρώ ετησίως, με δικαίωμα παραμονής κάθε καλ-
λιεργητή ως τρία έτη. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για
ένταξη στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι κάτοικοι της
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ενώ στην κλήρωση
θα συμπεριληφθούν οι αιτήσεις και όσων δεν κληρώθηκαν
κατά την περσινή χρονιά, οι οποίοι μάλιστα δεν χρειάζεται
να υποβάλουν νέα αίτηση. Τα έσοδα του προγράμματος
θα διατεθούν στο ταμείο του αγροκτήματος και θα χρη-
σιμοποιούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των κήπων, την επέκταση του προγράμματος, τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εκπαίδευση των
φοιτητών. Μάλιστα, σε όσους συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από
φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής, εκπαιδευτικά σεμινάρια,
νερό άρδευσης με ανεξάρτητη παροχή σε κάθε τεμάχιο
και κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής. Δικαίωμα υποβολής αί-
τησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής
της Θεσσαλονίκης. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου
και ώρα 12:00, στο αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο τηλ. 2310-473842 (Πανεπιστημιακό
Αγρόκτημα), από Δεύτερα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-
14:00, καθώς και στον ιστότοπο
http://www.agroctima.auth.gr (link: λαχανόκηποι).

Απαγόρευση ψεκασμών κατά την ανθοφορία 

Μέχρι τις 16 Μαΐου απαγορεύονται οι ψεκασμοί για την καταπο-
λέμηση ζωικών εχθρών σε όλα τα οπωροφόρα δέντρα, ειδικά

στα εσπεριδοειδή, κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη
εξειδικευμένου προβλήματος μεμονωμένου καλλιεργητή και μετά
τη διαπίστευση της υπηρεσίας, θα χορηγείται ειδική γραπτή άδεια
για διενέργεια ψεκασμού, υπό την προϋπόθεση να τηρηθούν οι
σχετικοί αναγκαίοι περιορισμοί. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Άρτας, στο
τηλέφωνο 26813-64433 (κ. Γρηγόρης Οικονόμου).

Ημερίδα για τις ετικέτες 
στα τρόφιμα από τον ΕΦΕΤ 

Ημερίδα με θέμα «Επισήμανση και προδιαγραφές τροφίμων: Νέα
νομοθεσία-νέες ευκαιρίες για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων»

διοργανώνει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του ως συντονιστή του έργου «KnowlnTarget». 
Βασικός στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις εξελίξεις της
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με το νέο πλαίσιο για την επισήμανση,
παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων, καθώς και τις προοπτικές
για εθελοντικές επισημάνσεις και την ενίσχυση των εξαγωγών των
ελληνικών τροφίμων. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα συζητηθούν οι
τρέχουσες επιστημονικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν
από τον ΕΦΕΤ και απ’ όλους τους εταίρους, για θέματα σχετικά με την
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων, τη διατύπωση
ισχυρισμών διατροφής και υγείας, την παρουσίαση εθελοντικών σχημάτων
ποιότητας και, τέλος, τη σύνδεση της ετικέτας του τροφίμου με τις
εξαγωγικές ευκαιρίες. 
Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
3Οι εξελίξεις στη νομοθεσία περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας 
3Προσθήκη βιταμινών, ανόργανων συστατικών και άλλων ουσιών στα

τρόφιμα 
3Επισήμανση και παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων - ευκαιριών για

εξαγωγές 
3Απόψεις της βιομηχανίας για τις τελευταίες εξελίξεις στην επισήμανση

των τροφίμων 
3Εθελοντικά σχήματα ποιότητας
3Η προσαρμογή των επιχειρήσεων

στις απαιτήσεις της νέας νομο-
θεσίας.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν
διακεκριμένοι ομιλητές από τις αρ-
μόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και από την ελληνική
βιομηχανία τροφίμων. Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 22 Απριλίου 2013
στο ξενοδοχείο «Divani Palace Acropolis» (Παρθενώνος 19-25), θα είναι
στην ελληνική γλώσσα και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο
210-6971555 (κα Γογονάκη). 

Σεμινάρια εξαγωγών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας 

info@paragogi.net

Κάθε εβδομάδα στην «Παραγωγή» ειδικοί επιστήμονες 

απαντούν σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν 

τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και όλο τον κλάδο 

του πρωτογενούς τομέα, σε μια προσπάθεια 

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

Στείλτε τις ερωτήσεις σας σχετικά με θέματα που σας απασχολούν στο e-mail: 



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ ΚΥΜΗΣ): Πωλείται οικία
πέτρινη, παλιά, διώροφη. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6977/095170. 

EYBOIA (ΑΧΛΑΔΕΡΗ): Πωλείται ημιτελής διώροφη
πέτρινη οικία 100 τ.μ. σε οικόπεδο 270 τ.μ. Τηλ.
6974/607432.

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

KΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ): Ιδιώτης πωλεί μονοκατοικία,
καινούρια, υπερ-λούξ, στο ήμισυ της αξίας της,
σάουνες, σπα, ψύξη, θέρμανση, αυτοματισμοί, επι-
πλωμένη, συντριβάνια, εντοιχισμένες συσκευές,
βλέπει θάλασσα, δορυφορικά συστήματα, ηλιακά
και μάρμαρα σε τιμή ευκαιρίας. Ευκολίες πληρωμής.
Τηλ. 6970/889004. 

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΡΝΕΣ
ΣΟΥΔΑΣ): Μονοκατοικία 250 τ.μ., πλησίον θάλασσας,
πολυτελούς κατασκευής, δύο επιπέδων, ψύξη-θέρ-
μανση, spa, μάρμαρα, ηλιακό, δορυφορικά συστήματα,
επιπλωμένη lux, σε οικόπεδο500 τ.μ. Τιμή 600.000€.
Συζητήσιμη. Τηλ. 6970/889004. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ): 17 μεζονέτες, νεόδμητες,
παραθαλάσσιες, πολυτελούς κατασκευής, 60 τ.μ.
έκαστη, σε πανέμορφη περιοχή. Τιμή 2.980.000 €
(σύνολο), συζητήσιμη. Τηλ. 6970/889004.

Καινούρια μονοκατοικία, στο ήμισυ της αξίας της,
όπως και 2 οικόπεδα εντός σχεδίου έξι και δύο
στρέμματα, όλα βλέπουν θάλασσα και βουνό. Υπερ-
σύγχρονο, πολυτελέστατο με spa, σάουνες, ηλιακά,
ψύξη-θέρμανση, τζάκια, μάρμαρα, εντοιχισμένες
συσκευές, μασίφ πόρτες, αγάλματα. Αξία 3.500.000
€ (όλα μαζί πωλούνται 500.000 €). E-mail:
EuropeanDr.physiotherapist@yahoo.com. Τηλ.
6970/889004. 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΒΕΡΟΙΑ (ΤΣΕΡΜΕΝΙ): Καταπληκτικό οικόπεδο δίπλα
στην πλατεία Τσερμενίου, 226 τ.μ., με 400 τ.μ. οι-
κοδομήσιμα, κεντρικότατο. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΔΗΛΕΣΙ (Θέση Δεύτερα): Οικόπεδο 250 τ.μ., με
οικία 40 τ.μ., περιφραγμένο, δεντροφυτεμένο, με
πάρκινγκ, φως, νερό, τιμή συζητήσιμη. Τηλ.

6974/542682 (κ. Χρήστος). 

ΕΥΒΟΙΑ: 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 ελαι-
όδεντρα σε κεντρικό δρόμο, μέσα σε οικιστική
περιοχή, περιφραγμένο με νερό. Τιμή 50.000 €.
Τηλ. 6945/346243. 

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Οικόπεδο 800 τ.μ. με συν-
τελεστή δόμησης 0.4. Τιμή 125.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Κορδελιό): Οικόπεδο, άρτιο, οικο-
δομήσιμο 4.300 τ.μ. Μόνο ένας ιδιοκτήτης. Συντελεστής
δόμησης 1,8. Πρόσοψη στη Μοναστηρίου 80 μ.
Τιμή ευκαιρίας. Όποιος προλάβει! Τηλ. 6985/129552
(κ. Λάζαρος Χατζής). 

ΚΡΗΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 1.445 τ.μ. στο Μετόχι
Ευαγγελινό, οικισμός Ν. Μαγνησίας Ρεθύμνου. Τιμή
εξευτελιστική. Τηλ. 6972/904381.

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ): Πωλούνται δύο οικόπεδα εντός
σχεδίου, 4,5 στρέμματα και 2,5 στρέμματα αντίστοιχα,
θέα, θάλασσα, καθαρισμένα, κατάλληλα για βίλα,
οικίες ή και αντιπαροχή. Τιμή ευκαιρίας, στο ήμισυ
της αξίας τους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 6970/889004
(Ιδιώτης). 

ΚΡΗΤΗ - ΑΚΡΩΤHΡΙ (Οικισμός Σούδας): Πωλείται
οικόπεδο 4.128 τ.μ., θέα θάλασσα, με συνολική
επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία 1.600 τ.μ. και
για επαγγελματικό χώρο 2.500 τ.μ. Τιμή 650.000
(συζητήσιμη). Ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 6970/886129
και 6970/889004. 

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΟΥΔΑΣ): Οικόπεδο 4.126 τ.μ., θέα θάλασσα, με
συνολική επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία 1.600
τ.μ. και για επαγγελματικό χώρο 2.500 τ.μ. Τιμή
650.000 €. Συζητήσιμη. Τηλ. 6970/889004 

ΛΑΓΟΝΗΣΙ (Αγ. Μαρίνα Αττικής): Έκταση 200 στρέμ-
ματα, 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.

ΛΑΚΩΝΙΑ(ΔΥΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΥΛΟΥ):
Πωλούνται 4 συνεχόμενα οικόπεδα, 500 τ.μ. έκαστο,
εντός σχεδίου, με φως, νερό και απεριόριστη θέα
βουνό – θάλασσα, για μόνιμη ή παραθεριστική
κατοικία. Τηλ. 6936/725153 (Ιδιώτης κ. Μίμης).

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.

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 (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 €. Τηλ.
6972/935477 (κ. Κοσμάς). 

ΧΑΝΙΑ (ΚΩΡΑΚΙΕΣ): Ανεπανάληπτη προσφορά, οι-
κόπεδο 1000 τ.μ., υπέροχη θέα, άρτιο. Οικοδομήσιμο.
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. 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΑΓΚΑΔΑ: Kτήμα 8.500 τ.μ., περιφραγμένο,
με θερμοκήπια 2 στρ., κατάλληλα για καλλιέργεια
κηπευτικών, μανιταριού, ανθών και εκτροφής σα-
λιγκαριού, αποθήκη 15 τ.μ., αυτοματισμούς, κιόσκι
16 τ.μ., γεώτρηση βάθους 70 μ. και ΔΕΗ 65.0000
€. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! www.balaftsalis.gr,
τηλ:23940/20041, κιν. 6948/482992. 

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

ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ ΒΟΛΒΗΣ: Eλαιώνας 25ετίας, 11στρ., με
νερό 37.000 €, www.balaftsalis.gr Τηλ. 23940/20041
Κιν. 6948/482992.

ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ ΛΑΓΚΑΔΑ: Aγροτεμάχιο 5,5 στρ. με
κοινοτικό νερό, φυτεμένο με ελαιόδεντρα 4 ετών,

9.000 €, www.balaftsalis.gr. Τηλ. 23940/20041,
κιν. 6948/482992. 

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή Νοσοκομείου): Αγροτεμάχιο 4.000
τ.μ. πάνω στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 160.000 €.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΡΑΣΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Aγροτεμάχιο 5.200 τ.μ.,
κοντά στο Lidl, επί της Ε.Ο. Θεσ/κης - Καβάλας,
άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα και νερό. Εντός
του κτήματος υπάρχει αποθήκη 60 τ.μ. του 1984.
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! 70.000 €, www.balaftsalis.gr,
τηλ. 23940/20041, κιν. 6948/482992. 

ΓΥΘΕΙΟ (ΑΙΓΕΣ): Πωλείται αγροτεμάχιο 800 τ.μ. με
100 ρίζες ελιές, πηγάδι, επίπεδο, επάνω στον
κοινοτικό δρόμο προς Σμήνος. Τηλ. 6973/556032

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-ΛΑΧΑΝΑ-ΛΑΓΚΑΔΑ: Aγροτεμάχιο
18 στρ., 20.000 €, www.balaftsalis.gr. Τηλ.
23940/20041, κιν. 6948/482992. 

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

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ): 8.500 στρέμματα με ελαι-
όδεντρα (θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ), εφαπτόμενο σε αγροτικό
δρόμο απεριόριστη θέα σε βουνό και θάλασσα.
Τιμή 80.000 € συζητήσιμη. Τηλ. 6945/346243. 

ΕΥΒΟΙΑ: Αγροτεμάχιο 2.600 τ.μ., επί ασφάλτου, οι-
κοδομήσιμο, επικλινές, με αμυγδαλιές και ελιές.
Εύκολη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, 2 χλμ.,
από θάλασσα. Τιμή 58.000 €. 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 €. ΜAKΡΗΣ τηλ. 6932/247734.

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ): Αγροτεμάχιο 7.500 τ.μ.
με φάτσα στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 35.000 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ): Αγροτεμάχιο 4 στρέμματα,
άρτιο, οικοδομήσιμο, σε πολύ καλό σημείο κοντά
σε άσφαλτο, με νερό και ρεύμα. Τιμή 50.000 €, συ-
ζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Δύο αγροτεμάχια, 9.760 και 7.923 τ.μ.
αντίστοιχα, στον Κάμπο της Λαψίστας κοντά στο
Νεοχώρι, με δρόμο, ποτιστικά. Τιμή 55.000 €. Τηλ.
6983/507427. 

ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ (περιοχή λίμνη): Aγρός 84
στρ., ενιαίος, 50 μ. από την Ε.Ο. Θεσ/κης-Καβάλας,
250.000 €, www.balaftsalis.gr. Τηλ. 23940/20041,
κιν. 6948/482992. 

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

ΚΡΗΤΗ – ΑΚΡΩΤHΡΙ (Θέση ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ): Aγροτεμάχιο
2.109 τ.μ., με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση για
κατοικία 200 τ.μ. και για επαγγελματικό χώρο 404
τ.μ., κοντά στο αεροδρόμιο, πάνω στον κεντρικό
δρόμο. Τιμή 350.000 €. Προσφέρουμε προμήθειες

50%. Τηλ. 6970/886129 και 6970/889004. 

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΘΕΣΗ ΚΑ-
ΠΝΗΣΤΟΣ): Αγροτεμάχιο 2.019 τ.μ., με συνολική
επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία 200 τ.μ. και για
επαγγελματικό χώρο 404 τ.μ., κοντά στο αεροδρόμιο,
πάνω στον κεντρικό δρόμο. Τηλ. 350.000€. Συζητήσιμη.
Τηλ. 6970/889004 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ (όπισθεν Λουτρών): Kτήμα 5 στρ., πε-
ριφραγμένο, με αποθήκη 175 τ.μ., πολλά οπωροφόρα
δέντρα, ΔΕΗ και νερό (υποβρύχιο), πάνω σε άσφαλτο,
48.000 €, www.balaftsalis.gr. Τηλ. 23940/20041,
κιν. 6948/482992. 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ (περιοχή Άτσοβα): Aγροτεμάχιο 13 στρ.,
30.000 €. ΕΥΚΑΙΡΙΑ! www.balaftsalis.gr, τηλ.
23940/20041, κιν. 6948/482992.

ΛΑΓΚΑΔΑΣ: Κτήμα 6,5 στρ., περιφραγμένο, με
νερό, γεώτρηση 80 μ., υποβρύχιο, ρεύμα και στάβλο
100 τ.μ. πριν το 1980, 55.000 €. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
www.balaftsalis.gr, τηλ. 23940/20041, κιν.
6948/482992. 

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 50 στρέμματα,
άρτιο, οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα στη θάλασσα,
κατάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τιμή: 65.000
€. Συζητήσιμη. Τηλ. 6944/790587.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: 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. 

ΦΩΚΙΔΑ (ΓΡΑΒΙΑ): Kτήμα 24 στρ. ποτιστικό, με
πομόνα, βιολογικό, μπροστά στο δρόμο και 630
δέντρα καρυδιές κοντά στον Παρνασσό και τη
Γκιώνα. Τιμή 120.000 €. Τηλ. 6977/019036. 

ΦΩΚΙΔΑ (ΓΡΑΒΙΑ): Κτήμα 12,3 στρεμμάτα, άρτιο
οικοδομήσιμο, πωλείται ολόκληρο 85.000 € ή επι-
μέρους. Τηλ. 6977/019036. 

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

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

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

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

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

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (ΦΩΚΑΙΑΣ): Χλοοκοπτικό αμερικανικό
με χαρτιά αξίας 450 € δίδεται έναντι 150 €. Τηλ.
6936/280164, 21048/28800 (μετά τις 19:00, κ.
Κόμης). 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται καθαρόαιμες μούρθια κα-
τσικάδες έγκυες 2,5 μηνών περίπου. Τηλ.
6940/188118. 

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
στα Γρεβενά σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 ευρώ.
Tηλ. 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 εγκατάστασης,
γραμμικό με υποστύλωση, με αμπελουργικό 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.

ΑΧΑΪΑ (OΡΕΙΝΗ): Παραγωγοί πωλούν έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο παραγωγής 2013 με πιστοποίηση προς
3,5 €/κιλό. Παραδοτέο στο σπίτι σας. Τηλ. 6977/242172
(Γιώργος) και 6946/465172 (Ανδρέας). 

EYBOIA: Πωλούνται ελληνικά ποιμενικά τσοπανόσκυλα,
κουτάβια καθαρόαιμα, λευκά και ασπρόμαυρα,
από μάνα 50 κιλά και πατέρα 70 κιλά. Τηλ.
6939/036437.

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΧΛΑΔΕΡΗ): Πωλείται οικολογικό λάδι 4
ευρώ/κιλό. Τηλ. 6974/607432. 

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, καθαρόαιμο,
χρώματος άσπρου, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6970/819358
& 6977/932321.

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται 120 γίδια με τα κατσίκια
και 100 πρόβατα με τα αρνιά χιώτικα και λακόν
μαζί με τα δικαιώματα. Τηλ. 6932/438391 (κ. Δη-
μήτρης). 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Πωλείται τσίπουρο 4 ευρώ/κιλό.
Τηλ.6977/463553. 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Πωλούνται λάστιχα σταγόνας για 20
στρέμματα, μία πλατφόρμα 8 μ. χαμηλή, με διπλά
λάστιχα και 1 σιλό αναμονής 5 τόνων και 3 κοχλίες.
Τηλ. 6977/436407.

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

ΚΥΘΗΡΑ-ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ: Πωλείται επιχείρηση, ξε-
νοδοχείο 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: platiaammosbeachhotel.blogspot.gr.

ΛΑΓΟΥΔΙ ΑΦΡΑΤΙΟΥ: Ενοικιάζεται/πωλείται χοιροστάσιο
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. 

ΛΑΜΙΑ: Πωλείται πλατφόρμα τρακτέρ, διαστάσεων
3 x 2 x 0,75 ύψος, με μονά λάστιχα, 200 €. Τηλ.
6937/254790. 

ΛΑΡΙΣΑ: Πωλούνται κατσίκια αγγλονούπια μεαλπίν.
Τηλ. 6937/786409.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Παραλία Καλαμάτας): Νέο ξενοδοχείο
4*, 32 κλινών, με εγκεκριμένη επιδότηση 50%.
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). 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Πωλούνται θηλυκά
αρνιά Λακών. Τηλ. 6977/447712 (κ. Σεραφείμ Χόν-
δρος).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ να αγοράσω καταστροφέα κλαδιών
με κίνηση από PTO για τρακτέρ 80 ίππους και
διάμετρο κλαδιών Φ60 mm. Tηλ. 6937/254790
Κος Νίκος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI ZEEP GRAND VITARA, μοντέλο
αντιπροσωπείας 2000 cc (δεν έχει τεκμήριο),
αυτόματο, αγρατζούνιστο, 30.000 χλμ., οθόνη,
computer, (2008), αυτοματισμοί, ατρακάριστο,
δυνατό για χιόνια, βουνά. Τηλ. 6970/889004

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 παρδαλές δαμάλες. Τηλ. 6985/825961. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιστοποιημένος σπόρος ρεβιθιού αμοργό.
Πληροφορίες στο τηλ. 6943/900171 (κ. Στέλιος). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ενσιρώματα καλαμποκιού-σόργου-
μηδικής-βίκου-βρώμης, σοδιάς 2012, σε συσκευασία
κυλινδρικών διαστάσεων 0,8 x 0,8 εκ. Τηλ.:
6936/971225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγνό μέλι. Τηλ. 6945/347090. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι σκληρό, α’ ποιότητας, 870 τόνους.
Τηλ. 6977/690878. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά μεγαλόκαρπης και παραγωγικής
ροδιάς για επιτραπέζιους καρπούς. Ανθεκτικά σε
παγετό, έντομα, λειψυδρία. Οι καρποί δεν σκάζουν
και δεν χαράζονται. Τηλ. 6938/871332. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ GRAN VITARA SUZUKI, 2008, 28.000 χλμ.,
αγοράστηκε 42.600, 2.000 κυβικά, αυτόματο, ατρα-
κάριστο, καινούριο. Τιμή 19.000 ευρώ, συζητήσιμη.
Δίδεται προμήθεια. Τηλ. 6970/886129. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αντλίες και ποτιστικά συγκροτήματα
για μοτέρ, μηχανή και τρακτέρ. Τιμές συζητήσιμες.
Τηλ. 2310/763403, κιν. 6944/368884. 

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.

ΚΡΗΤΗ: Προσφέρονται ιδιόκτητοι επαγγελματικοί
χώροι και με συνεργασία ολικής υποστήριξής τους
ως εκθετήρια προώθησης γεωργικών
μηχανημάτων/εξοπλισμού, στους Δήμους Ρεθύμνης,
Φαιστού/Μοιρών και Ηρακλείου. Τηλ. 6944/573521,
e-mail: nektarioskaraiskakis@gmail.com. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξύλινο σαλόνι με τέσσερις πολυθρόνες
σε καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6948/847460. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.000 μεταχειρισμένες κλούβες. Τηλ.
6976/413663. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια για αγροτικό φωτοβολταϊκό 100
kw, με πληρωμένα τέλη σύνδεσης και εγγυημένη
τιμή 41,9 λεπτά. Τηλ. 6946/656198 Σαβ.-Κυρ. (ελεύ-
θερο), καθημερινές 08:00 - 22:00. 

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Honda παπί 90CC GLX, μοντέλο 85, συλ-
λεκτικό, στην τιμή των 1.000 €. Τηλ. 21048/28800,
6936/280164 (Δημήτρης Κόμης). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι, βιολογικό, σκληρό, με πιστοποίηση
(ΒΙΟ), ποσότητας 9,5 τόνων Τηλ. 6977/210007. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουρευτικές μηχανές προβάτων, γερ-
μανικές, στη Νότια Ελλάδα. Απλές στην τιμή των
300 ευρώ και κρεμαστές βαρέως τύπου με ντίζα
στην τιμή των 950 ευρώ. Τηλ. 6932/432995. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες φυτών
λεβάντας, υψηλής περιεκτικότητας σε αιθέρια έλαια
εξαιρετικής ποιότητας. Τηλ. 6987/300767ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
μελίσσια κάθε δυναμικότητας. Τηλ. 6984/423731.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά αρώνιας-μύρτιλου, βατόμουρα
και σμέουρα, μελανόκαρπα και κοκκινόκαρπα από
1 έως 3 χρονών. Τηλ. . 6987/300767

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά τριανταφυλλιάς, ποικιλίες ρόδων,
δαμάσκηνων, ρόζα κανίνα, μοναδικές για παραγωγή
ροδέλαιου-ροδόνερου και φαρμακευτικών- καλ-
λυντικών προϊόντων. Τηλ. 6987/300767

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια - παραφυάδες. Τηλ. 6945/347090. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σιτοκαθαριστήριο. Τηλ. 6977/690878.

ΖΗΤΩ μελισσοκομικό εξοπλισμό ή μελίσσια να μου
χαρίσουν ή προς αγορά με πολύ χαμηλή τιμή για
έναρξη απασχόλησης. Τηλ. 6936/725153. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πετρόμυλος. Τηλ. 6977/690878.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χορτοδετική μηχανή (πρέσα) για μικρές
μπάλες και φορτηγό ανατρεπόμενο με ABS. Τηλ.
6936/632919. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο σε καλή κατάσταση (να το
χαρίσουν) για οικογένεια που κατοικεί στα Φάρσαλα.
Τηλ. 24910/23850. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Πωλούνται γουρουνόπουλα από 2
μηνών και πάνω. Τηλ. 6970/593927. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

Έλληνας, επαγγελματίας, κατασκευάζει κεραμοσκεπές,
χαγιάτια κ.λπ. σε χαμηλές τιμές σε όλη την Πελοπόννησο
και Αττική. Τηλ. 6984/290116. 

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

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

Babysitter, κοπέλα αναλαμβάνει υπεύθυνα τη
φύλαξη του παιδιού σας, ή ηλικιωμένου, ηθική,
κόρη ιατρού, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ψυχολογίας
Αμερικής, επίσης σας μαθαίνει την αγγλική γλώσσα
(διότι είναι μητρική της γλώσσα). Τηλ. 6970/889004. 

Έλληνας, 40χρονος, ζητά οποιαδήποτε εργασία
στην Αργολίδα. Τηλ. 6984/290116. 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Ζητείται συνέταιρος για αγροτουρισμό.
Υπάρχει κτήμα 25 στρέμματα και κτίριο 500 τ.μ.
Τηλ. 6956/295976. 

Κυρία με προϋπηρεσία και συστάσεις αναλαμβάνει
καθάρισμα και σίδερο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
πρωί-απόγευμα. Τηλ. 6932/004182. 

Φυσικοθεραπεία – μασάζ – αποτελεσματικότητα,
αναλαμβάνουμε θεραπείες κατ’ οίκον, εγκεφαλικά,
δισκοπάθεια, ρευματοαρθριτικά, σπονδυλοαρθρίτιδες,
παχυσαρκία, κυτταρίτιδα, στρες, ημικρανίες, ρυτίδες
προσώπου, μηνίσκος, Ρομποτική θεραπεία, Φυσι-
κοηλεκτροθεραπευτική. Τηλ. 6970/886129. 

Παραδίδονται μαθήματα καράτε κατ’ οίκον σε μικρά
παιδιά, ενήλικους, από πτυχιούχους Ελληνοαμε-
ρικανούς. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εκπαίδευση
αστυνομικών σε γκρουπ. Επίβλεψη από φυσιοθε-
ραπευτές. Τηλ. 6970/889004. 

Πρόεδρος Φυσιοθεραπευτών ΠΑ.ΣΥ.ΦΥ - Υγειολόγος
Φυσικοθεραπεία, μασάζ, αισθητική, ψυχολογία,
χειροπρακτική. Επισκεπτόμαστε νοσοκομεία, γη-
ροκομεία, αθλητικά κέντρα, αναλαμβάνουμε φύλαξη
ηλικιωμένων, ρομποτικές θεραπείες, ηλεκτροδιάγνωση,
ηλεκτρομεταβολισμό, δισκοπάθειες, παχυσαρκίες,
ρυτίδες, ρευματοαρθριτικοί, ημικρανίες, οστεοπόρωση,
κατάγματα, φλεβίτιδες. E-mail: EuropeanDr.phys-
iotherapist@yahoo.com. Tηλ. 6971/583914. 

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Επενδυτής εξωτερικού επιθυμεί αγορές ακινήτων,
επιχειρήσεων. Διαθέτω απεριόριστα κεφάλαια.
Εχεμύθεια για συνεργασίες Ελλάδα, Ασία, Αφρική.
Σοβαρότητα για αγορές κατασκευαστικής, πολυ-
καταστημάτων, γηροκομείου, μονοκατοικιών, κ.λπ.
και ως συνέταιρος, σε σουπερμάρκετ, εργοστά-
σιο-βιομηχανία - club ή οτιδήποτε προτεινόμενο.
Πρόεδρος ADAMS INC. Τηλ. 6970/889004. 

Επενδυτής (ιδιώτης μόνιμος κάτοικος εξωτερικού)
αγοράζει ακίνητα, επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη,
Ασία, Αφρική. Οικόπεδα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες,
συγκροτήματα, κατασκευαστικές, εμπορικά, μετοχές,
πλοία, κλινικές, νοσοκομεία, γηροκομεία, συνεται-
ρισμούς. Επίσης ζητούνται εκδόσεις αδειών. E-
mail: EuropeanDr.physiotherapist@yahoo.com.
Tηλ. 6971/583914. 
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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

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

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 Παραγωγής
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
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 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

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
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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Τι θα γίνουν μετά το θά-
νατο κάποιου όλα αυτά

τα ψηφιακά δεδομένα που
έχει δημιουργήσει, αναρτή-
σει και αποθηκεύσει στους
διάφορους λογαριασμούς του; Η Google έρχεται πλέον
να διευκολύνει την απάντηση, δίνοντας στους χρήστες
τη δυνατότητα να προγραμματίσουν ένα είδος «ψηφιακής
διαθήκης», αποφασίζοντας εκ των προτέρων για την τύχη
των δεδομένων τους (εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο
κ.ά.), είτε όταν πεθάνουν πραγματικά είτε όταν πεθάνουν
ψηφιακά (δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο διακόψουν την
on-line «ζωή» τους). 
Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας Inactive Account Manager
(«Διαχείριση Αδρανούς Λογαριασμού») οι χρήστες θα
μπορούν να διαλέξουν αν θα διαγραφούν οριστικά τα δε-
δομένα τους, αφού περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
μετά το θάνατό τους, ή αν θα τα «κληροδοτήσουν» σε
συγκεκριμένους ανθρώπους, στην κατοχή των οποίων
πλέον αυτά θα περάσουν. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με
το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο, μπορούν να αφορούν
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λογαριασμούς
της Google (Gmail), είτε άλλες υπηρεσίες της εταιρείας,
όπως το κοινωνικό δίκτυο Google Plus, η υπηρεσία ιστο-
λογίων Blogger, αποθήκευσης δεδομένων Google Drive
και άλλες (Picassa, Google Voice, YouTube). 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές πατάνε γκάζι!
Χάρη στα κβαντικά «παιχνίδια» με 
το φως, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και οι άλλες συσκευές μπορεί να έχουν
πολύ πιο γρήγορα μαγνητικά μέσα
(μνήμες και σκληρούς δίσκους) 
στο μέλλον, και έτσι θα μπορούν να
«σκέφτονται» εξίσου πιο γρήγορα. 
Το δρόμο προς αυτή την εξέλιξη ανοίγει
ένας νέος τρόπος που ανακάλυψαν Έλληνες
ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ), σε συνεργασία με Αμερικανούς επι-
στήμονες από το Ερευνητικό Κέντρο Ames,
για να δημιουργήσουν μικρούς μαγνήτες
χρησιμοποιώντας φως. 
Η ανακάλυψη του φαινομένου, του λεγό-
μενου «Κβαντικού Φεμτο-Μαγνητισμού»,
έγινε από την ερευνητική ομάδα του κα-
θηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρή-
της και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δο-
μής και Λέιζερ του ΙΤΕ Ηλία Περάκη, σε
συνεργασία με την ομάδα του επίκουρου
καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου

της Αϊόβα και του Εργαστηρίου Ames των
ΗΠΑ Jigang Wang και δημοσιεύτηκε στο
διεθνούς κύρους περιοδικό «Nature».
Η νέα έρευνα στο πεδίο της μαγνητο-
οπτικής τεχνολογίας ανοίγει πλέον το δρό-
μο για τη δημιουργία συσκευών που θα
λειτουργούν 1.000 φορές γρηγορότερα,
με ταχύτητες τουλάχιστον 10 terahertz
(1.012 hertz) αντί για 10 gigahertz (109
hertz), όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. 
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Το μοντέλο Aura HD, με οθόνη 6,8 ιντσών και ανά-
λυση 265 pixels ανά ίντσα, είναι η νέα πρόταση

στις συσκευές e-ink υψηλής ευκρίνειας, από την
εταιρεία Kobo. Η ανάλυση της συσκευής είναι υψη-
λότερης ευκρίνειας από το δημοφιλές Kindle Paper-
white της Amazon, το οποίο προσφέρει ανάλυση
221 pixels ανά ίντσα με οθόνη 6 ίντσων. 
Η εταιρεία Kobo ανήκει στην ιαπωνική φίρμα Rakuten
από το 2011. Ο γενικός διευθυντής της Kobo Μάικλ
Σερμπίνις, μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι πέρυσι οι
πωλήσεις των e-readers για την εταιρεία τριπλασιά-
στηκαν, καθιστώντας τη νούμερο δύο παγκοσμίως.
Παράλληλα, η Kobo ανακοίνωσε ότι η νέα συσκευή
Aura με την υψηλής ευκρίνειας οθόνη που διαθέτει
είναι σε θέση να επιτρέπει στο χρήστη να γυρίζει
γρηγορότερα σελίδες. 
Πρώτη σε πωλήσεις συσκευών e-readers σε παγκόσμιο
επίπεδο παραμένει η Amazon. 

Νέα συσκευή e-reader 
υψηλής ευκρίνειας

Ήρθε η ώρα της «ψηφιακής διαθήκης» 



Ενα στα πέντε παιδιά παρου-
σιάζει κάποια μορφή αλλερ-

γίας. Οι πιο συχνές αλλεργίες
που παρατηρούνται στα παιδιά
είναι η αλλεργική ρινίτιδα και το
αλλεργικό άσθμα, ωστόσο οι πιο
επικίνδυνες είναι οι τροφικές αλ-
λεργίες, οι οποίες ωστόσο δεν
είναι τόσο συχνές. Ενώ η αλλερ-
γική ρινίτιδα, το αλλεργικό άσθμα
και η αλλεργία από το τσίμπημα
μέλισσας ή σφήκας μπορούν να
θεραπευτούν με υπογλώσσια ή
υποδόρια χορήγηση ανοσοθε-
ραπευτικών φαρμάκων, για την
αντιμετώπιση των τροφικών αλ-
λεργιών δεν έχει βρεθεί ακόμη
κάποιο φάρμακο. Η μόνη λύση
είναι η αποφυγή των τροφίμων
που προκαλούν την αλλεργία. 
Τα παραπάνω επισημαίνει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ η αλλεργιολόγος Λου-
κία Μπαλατσινού, με αφορμή
την ομιλία της με θέμα «Το αλ-
λεργικό παιδί στο σχολείο», που
πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. 
Το ποσοστό της τροφικής αλ-
λεργίας στα παιδιά ανέρχεται
στο 8%, ενώ στους ενήλικες μόνο
στο 1%. Αυτό, όπως εξηγεί η κα
Μπαλατσινού, οφείλεται στο ότι
τα παιδιά δοκιμάζουν νέα τρό-
φιμα, τα οποία μπορεί να τους
προκαλέσουν αλλεργία. Για το
90% των τροφικών αλλεργικών
αντιδράσεων στα παιδιά ευθύ-
νονται το γάλα, τα αβγά, οι ξηροί
καρποί –ιδίως τα φιστίκια– τα
σιτηρά, τα όσπρια, τα ψάρια και
τα οστρακοειδή. 
Τα πιο επικίνδυνα από τα τρόφιμα
θεωρούνται τα φιστίκια, τα ψάρια
και τα οστρακοειδή. Το γάλα και
τα αβγά μπορεί να προκαλέσουν
ατοπική δερματίτιδα και γα-
στρεντερικά προβλήματα, όπως
διάρροια και εμετό. Η ιδανική
θεραπεία για τις αλλεργίες στα
τρόφιμα είναι η αποφυγή τους
για πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα. 
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Α
μερικανοί ερευνη-

τές αναφέρουν ότι
διευρύνεται συνε-
χώς ο κατάλογος

των ζώων που αποκαλύπτεται
ότι χρησιμοποιούν από τη
φύση διάφορες χημικές ουσίες
για να καταπολεμήσουν μο-
λύνσεις και να αποκαταστή-
σουν όχι μόνο τη δική τους
υγεία, αλλά επίσης των απο-
γόνων τους και άλλων μελών
της κοινωνίας τους. 
Η σχετική λίστα, σύμφωνα με
τη νέα μελέτη, περιλαμβάνει
από τους πίθηκους (που συ-
νεχώς μασουλάνε διάφορα
θεραπευτικά βότανα) έως τις

μύγες, τα μυρμήγκια, τις πε-
ταλούδες και άλλα έντομα.
Με άλλα λόγια, όπως συνει-
δητοποιούν πλέον οι επιστή-
μονες προς μεγάλη τους έκ-
πληξη, η πρακτική της αυτο-
ίασης δεν περιορίζεται στους
στενούς συγγενείς του αν-
θρώπου, αλλά και σε πλάσμα-
τα που θεωρούνται πολύ λι-
γότερο έξυπνα. 
Η αξιοποίηση του φαρμακείου
της φύσης φαίνεται να είναι
μια έμφυτη αντίδραση των
ζώων στα παράσιτα και στους
άλλους παθογόνους μικρο-
οργανισμούς, χωρίς να απο-
κλείεται να γίνεται και για άλ-

λους λόγους, άγνωστους έως
τώρα στους επιστήμονες. Η
λήψη των κατάλληλων ουσιών
από τα ζώα γίνεται είτε μετά
την εκδήλωση της μόλυνσης
είτε προληπτικά, πριν καν
αυτή συμβεί. 
Για παράδειγμα, τα μυρμήγκια

προστατεύουν τις αποικίες
τους από τις μολύνσεις μετα-
φέροντας στις φωλιές τους
χημικές ουσίες με αντιμυκη-
τιακές ιδιότητες, ενώ ορισμέ-
νες πεταλούδες και μύγες
φροντίζουν να καταπολεμούν
τα παράσιτα, εναποθέτοντας

τα αβγά τους πάνω σε τοξικά
φυτά. Οι μέλισσες μπορεί να
συλλέξουν φυτικές ρητίνες
με αντιμικροβιακές και αντι-
μυκητιακές ιδιότητες και να
τις μεταφέρουν στις κυψέλες
τους για να τις «καθαρίσουν»
από τυχόν μολύνσεις.

Η αναζήτηση θεραπευτικών ουσιών στο ανοιχτό
φαρμακείο της φύσης, με τη μορφή βοτάνων,
καρπών κ.ά., δεν αποτελεί ανθρώπινο προνόμιο,
καθώς πολύ περισσότερα ζώα απ’ ό,τι πίστευαν
έως τώρα οι επιστήμονες κάνουν το ίδιο πράγμα,
σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις. 

ΑΝΘΡΩΠΟi ΚΑΙ ΖΩΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αλλεργικό ένα

στα πέντε παιδιάΦαρμακείο για όλους η φύση!

Οι μεγάλες περικοπές στην
Ευρώπη, πέρα από τις επι-

πτώσεις στο οικονομικό επίπεδο
των πολιτών, συνιστούν παράλ-
ληλα και ένα πείραμα πάνω στην
υγεία των ανθρώπων, με άγνω-
στες συνέπειες για το μέλλον,
όπως αναφέρεται σε έρευνα του
διεθνούς κύρους βρετανικού επι-
στημονικού περιοδικού «New
Scientist».
Όπως επισημαίνει το σχετικό άρ-
θρο γνώμης του περιοδικού, με
τίτλο «Τα κρυφά κόστη της λιτό-
τητας», οι χώρες της Ευρωζώνης

έχουν ήδη αποτελέσει κλασικά
παραδείγματα για το πόσο σο-
βαρές μπορεί να είναι οι συνέπειες
της ύφεσης στο πεδίο της υγείας.
Το παρατεταμένο στρες που προ-
καλείται από τις οικονομικές δυ-
σκολίες πυροδοτεί ή επιδεινώνει
τους παραπάνω κινδύνους. Όπως
αναφέρεται, «είναι δύσκολο να
ισχυριστεί κανείς ότι όσοι ανησυ-
χούν για την ασφάλεια της θέσης
εργασίας τους, του σπιτιού τους,
της οικογένειάς τους και των πε-
ριουσιακών στοιχείων τους δεν
βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες». 

Η ύφεση βλάπτει σοβαρά την υγεία 

«Καμπανάκι» για τα μαιευτήρια στην Ελλάδα 

Μη φιλικά προς τις μητέρες και τα βρέφη θεωρούνται τα περισσότερα
μαιευτήρια στη χώρα μας, λόγω των πρακτικών που ακολουθούνται

κατά τη διάρκεια της γέννας, αλλά και των πρακτικών που αποτρέπουν το
θηλασμό. Η αναγκαιότητα πιστοποίησης όλων των μαιευτηρίων ώστε να
είναι φιλικά προς τις μητέρες και τα βρέφη, να γίνεται η γέννα με σεβασμό
προς την επίτοκο και να αρχίζει ο θηλασμός από την πρώτη στιγμή που θα
έρθει ένα παιδί στον κόσμο επισημαίνεται στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης
με τίτλο «Δίνω ζωή, δώστε μου τη γέννα που αξίζω», που διοργανώθηκε σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Άρτα, Δράμα, Ζάκυνθο, Ξάνθη, Θεσ-
σαλονίκη, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Καλαμάτα, Πάτρα, Τρίκαλα, Λάρισα, Ρέθυμνο,
Χανιά). Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελλα-
δικού Εθελοντικού Δικτύου Υποστήριξης Μητρικού
Θηλασμού και Μητρότητας, με τη συνεργασία του
Ελληνικού Δικτύου για το σεβασμό στη γέννα
ENCA Hellas και την υποστήριξη του δικτύου
δράσης για την Βρεφική και Παιδική Διατροφή
IBFAN Ελλάδας.
«Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο,
μετά τη Βραζιλία, σε καισαρικές. Αυτό σημαίνει
ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Ο τοκετός είναι μια
φυσιολογική πράξη, ενώ η καισαρική είναι
μια ιατρική πράξη. Ακόμη και όταν δεν
γίνεται καισαρική, στα μαιευτήρια ακολου-
θούνται πρακτικές με πολλές ιατρικές
παρεμβάσεις που οδηγούν σε
επιπλοκές» αναφέρουν οι
υπεύθυνοι της καμπάνιας. 
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Δεύτερο AB FOOD MARKET 
για τη Ναύπακτο

Συγχρόνως με τη ση-
μαντικής σπουδαιότη-

τας επένδυση στον τομέα
της ηλιοθερμίας, με την
κατασκευή του Helios-
Hellas2, του μεγαλύτερου
ηλιοθερμικού πάρκου
ισχύος 100.000 ΚW σε
έκταση 2.000 στρεμμάτων
στον Αυλώνα Αττικής, ο όμιλος Mpimpas Investing Group δι-
ευρύνει την αναπτυξιακή του προοπτική με ένα ακόμα έργο
στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας. 
Πιο συγκεκριμένα, έχοντας διαμορφώσει μια σύγχρονη και
καινοτομική εκδοχή της γνωστής σε όλους «αντιπαροχής»,
έχει την πρόθεση να αναδείξει και να αξιοποιήσει χιλιάδες τε-
τραγωνικά μέτρα αναξιοποίητων εκτάσεων, οι οποίες, λόγω
της δυσμενούς νομοθεσίας, αποτελούν τεράστιο οικονομικό
βάρος για τους ιδιοκτήτες τους, ως υψηλά φορολογήσιμο πε-
ριουσιακό στοιχείο. Με τη συμμετοχή του κάθε οικοπεδούχου
στο επενδυτικό σχέδιο, η γη παραμένει για πάντα στην ιδιοκτησία
του, ενώ συγχρόνως απολαμβάνει εισόδημα από την ενεργειακή
αξιοποίηση της συνολικής έκτασης. 
Στρατηγικός στόχος του ομίλου είναι η επιλογή 50.000 στρεμμάτων
σε επιλεγμένες περιοχές όλης της επικράτειας για την ανάπτυξη
στρατηγικής σημασίας έργων ΑΠΕ, με το όραμα να καταστεί
η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

ΗΤράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις για τη συμ-

μετοχή τους στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
και τους παρέχει, σε συνεργασία με δύο
εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων,
την καθοδήγηση για τη σύνταξη και την
υποβολή του επιχειρηματικού τους σχε-
δίου. Κάθε υφιστάμενη, νέα ή υπό σύ-
σταση μικρομεσαία επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στους τομείς μετα-
ποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπη-
ρεσιών έχει την ολοκληρωμένη υπο-
στήριξη του επενδυτικού σχεδίου της,
με την εποπτεία της Τράπεζας Πειραιώς.

Η τράπεζα για το σκοπό αυτόν συνερ-
γάζεται με δύο από τις πιο εξειδικευμένες
εταιρείες του χώρου, τη Διαδικασία ΑΕ
και την Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, που δια-
θέτουν υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία
στα αναπτυξιακά προγράμματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς και οι συνεργάτες
της αναλαμβάνουν: 
8την ενημέρωσή σας για το πρόγραμμα
ΕΣΠΑ 
8τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού
σχεδίου σας 
8την υποβολή της αίτησης και του
φακέλου στους αρμόδιους φορείς
8 την παρακολούθηση και την υπο-
στήριξη της επένδυσής σας μέχρι και
την ολοκλήρωσή της. 
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την
υποβολή των επενδυτικών σχεδίων
λήγει στις 10 Μαΐου 2013. 

Τράπεζα Πειραιώς: Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Το εντυπωσιακό Samsung GalaxyS4 φέρνει στους πελάτες
της η COSMOTE στα τέλη Απριλίου, για να μπορούν να

ζήσουν και στο κινητό τους την εμπειρία των ταχυτήτων
4G, που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE, για απίστευτα

γρήγορο mobile internet.  H
COSMOTE, σε συνεργασία
με τους μεγαλύτερους κα-
τασκευαστές, συνεχίζει να
εμπλουτίζει τη μεγάλη γκάμα
πρωτοποριακών 4G Smart-
phones που προσφέρει, για
να μπορούν οι πελάτες της
να είναι πάντοτε on-line. Σχε-
διασμένο να κάνει την καθη-
μερινότητα πιο εύκολη, το

Samsung Galaxy S4 διαθέτει μοναδικές λειτουργίες, όπως
το Air gesturing/Air View, για να μπορεί ο χρήστης με μια
απλή κίνηση του χεριού, χωρίς να αγγίζει την οθόνη, να
δέχεται κλήσεις, να βλέπει φωτογραφίες και να αλλάζει τρα-
γούδια. 
Η εκπληκτικά ευρεία οθόνη 5 ιντσών υψηλής ευκρίνειας
(full HD Super AMOLED), ο τετραπύρηνος επεξεργαστής
1,5 GHz, αλλά και οι δύο κάμερες (μπροστινή κάμερα 13
Mpixels για εξαιρετικές φωτογραφίες), συγκαταλέγονται
στα μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy
S4, της πιο ελαφριάς συσκευής της σειράς Galaxy. Το Samsung
GalaxyS4 διατίθεται φτηνότερα στα προγράμματα COSMOTE
Απεριόριστα, σε όλα τα καταστήματα COSMOTE, «Γερμανός»,
OTE, καθώς και στο εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αντιπρο-
σώπων της εταιρείας. 

Το 2013 αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική χρονιά για
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, καθώς διπλασίασε τον αριθμό

των παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συμβο-
λαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού. Η εταιρεία στοχεύει στην
προμήθεια 40.000 τόνων ελληνικού κριθαριού για φέτος, πο-
σότητα διπλάσια από το 2012. Επιπλέον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού,
το οποίο συνεχίζεται για έκτη συνεχή χρονιά και το έχουν αγ-
καλιάσει ήδη 2.100 Έλληνες παραγωγοί, ενισχύει την απα-
σχόληση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που κλείνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας
της στην Ελλάδα, στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη και ενισχύει
τους δεσμούς της με την ελληνική παραγωγή και οικονομία.
Η εταιρεία, επιλέγοντας από το 2008 να προμηθεύεται την
πρώτη ύλη της από την ελληνική γη, μέσω του Προγράμματος
Συμβολαιακής Καλλιέργειας, έχει προμηθευτεί συνολικά
70.000 τόνους υψηλής ποιότητας ελληνικό κριθάρι από εγ-
χώριους παραγωγούς, αξίας 14 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η βυ-
νοποίηση του κριθαριού πραγματοποιείται στα δύο ιδιόκτητα
βυνοποιεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα,
τα οποία είναι τα μοναδικά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζει δυναμικά τον Έλληνα αγρότη
και τις τοπικές κοινωνίες και αποδεικνύει στην πράξη την εμ-
πιστοσύνη της στους Έλληνες παραγωγούς για την παραγωγή
των προϊόντων της Amstel, Άλφα και ΒΙΟΣ 5. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διοργάνωσε εκδηλώσεις για τους το-
πικούς παραγωγούς και τους συνεργάτες της στη Θεσσαλονίκη
και στα Τρίκαλα, με αφορμή την ένταξη 1.100 Ελλήνων πα-
ραγωγών κριθαριού στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλ-
λιέργειας της εταιρείας. Στις εκδηλώσεις ενημερώθηκαν 400
Έλληνες παραγωγοί και παρευρέθησαν εκπρόσωποι από τη
Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και τη Θεσσαλία, καθώς και αγροτικοί
φορείς. 

Η COSMOTE φέρνει το 4G Smartphone Samsung Galaxy S4

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στο πρόγραμμα 
Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

ΗΑΒ Βασιλόπουλος ανακοι-
νώνει την έναρξη λειτουρ-

γίας του νέου ΑΒ Food Market
στη Ναύπακτο, που αποτελεί
το 49ο κατάστημα του δικτύου
συνεργατών (franchisees) της
και το 2ο κατάστημα της εται-
ρείας στην περιοχή. Το κατα-
ναλωτικό κοινό της Ναυπάκτου
από τις 29 Μαρτίου εξυπηρε-
τείται πλέον και από τη θέση
«Ξηροπήγαδο», όπου και βρί-
σκεται το νέο κατάστημα, το
οποίο ανήκει στην εταιρεία
«Στάικος Νικόλαος & Σία ΕΕ».
Το νέο φιλικό, οικείο, αλλά και

σύγχρονο ΑΒ Food Market,
διαθέτει 380 τ.μ. χώρο πώλησης
σε 1 επίπεδο, 3 ταμεία, πάρκινγκ
10 θέσεων και απασχολεί 10
άτομα προσωπικό. Τα ΑΒ Food
Market είναι ευέλικτα κατα-
στήματα, κοντά στους ρυθμούς,
τις ανάγκες, τον τόπο και τρόπο
ζωής των πελατών τους, που
μπορούν να καλύψουν τόσο
τις κύριες αγορές της εβδομά-
δας όσο και καθημερινές, αυ-
θόρμητες αγορές που μπορεί
να προκύπτουν, πάντα με την
ποιότητα και την εξαιρετική
εξυπηρέτηση ΑΒ. 

Όμιλος Μπίμπας: Εισόδημα 
από νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ

Ο διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας Μηνάς Μαυρικάκης, ο συντονιστής του
Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Κώστας
Μακρυνιώτης και οι παραγωγοί του προγράμματος κατά 
τη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press

Ελιξίριο νεότητας 
και ομορφιάς

0 Κώστας Σόμμερ, ο Χάρης Κουλάκογλου, ο Γιώργος
Μεστούσης και ο Νίκος Κρόκος

Μ
ε κεντρικό διαγωνιστικό θέμα «Η δημοκρατία
πρέπει να ανέχεται τους εχθρούς της;»,
έπεσε η αυλαία των 12ων Πανελλήνιων

Μαθητικών Αγώνων επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας)
στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής. Η εκδήλωση, μια
από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές-σχολικές που
διοργανώνονται από το υπουργείο Παιδείας, Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ευ-
ρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, είχε ως φετινό
νικητή το 6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης. 
Στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Επιχει-
ρηματολογίας (Αντιλογίας) έλαβαν μέρος 700
μαθητές 100 σχολείων από την Αττική, τη Μακεδονία,
τη Θράκη και τη Φωκίδα. Ο τελικός αγώνας έγινε
την Κυριακή 7 Απριλίου στο κτίριο της Παλαιάς
Βουλής στην Αθήνα, υπό την ευγενική χορηγία της
ΟΠΑΠ ΑΕ. 

H
Ελληνίδα πρόξενος Ακτής Ελεφαντοστού, Μέρω
Κεσεσίογλου, παρέθεσε δεξίωση στην κατοικία της
στο Παλαιό Ψυχικό προς τιμήν του υπουργού Με-

ταφορών της Ακτής Ελεφαντοστού, Gaoussou Toure. Ο
υπουργός Μεταφορών της Ακτής Ελεφαντοστού επισκέφθηκε
την Ελλάδα, με σκοπό τη σύσφιξη και την ανάπτυξη των
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Στη δεξίωση παρευρέθησαν ο υπουργός Εσωτερικών
Ευριπίδης Στυλιανίδης, η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη,
μέλη του διπλωματικού σώματος, του επιχειρηματικού
κόσμου και της αθηναϊκής κοινωνίας. Ο κ. Toure, μεταξύ
άλλων, συναντήθηκε με το δήμαρχο Γλυφάδας, με τον
οποίο αδελφοποίησε το δήμο Γλυφάδας με το δήμο Odiennne
της Ακτής Ελεφαντοστού όπου ιδρύθηκε πριν από δέκα
χρόνια από την Οργάνωση Ελληνική Δράση Αφρικής, το
πρώτο νοσοκομείο με την επωνυμίας ΕΛΛΑΣ. 

Η πρόεδρος Σωματείου Φίλων Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών Δήμητρα
Φιλίππου, η πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Ελένη Αρβελέρ και ο
διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών Αθανάσιος Μαρκόπουλος 

Τ
α έργα τέχνης λιλιπού-
τειων καλλιτεχνών κέρ-
δισαν τις εντυπώσεις του

φιλότεχνου αθηναϊκού κοινού
που έσπευσε να θαυμάσει μια
πολύ ξεχωριστή έκθεση στο Art
City Mihalarias, στη Μαλακάσα.
Οι μαθητές του «International
School of Athens» και των Νη-
πιαγωγείων Melina's εξέθεσαν
τις δημιουργίες τους και έκαναν
υπερήφανους τους γονείς τους,
αλλά και τους καθηγητές τους,
οι οποίοι καλλιέργησαν το τα-
λέντο των παιδιών ώστε
να δώσουν μορφή στη
φαντασία τους. 
Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία
του ISA, με σκοπό την
ανάδειξη της πολυποίκι-
λης παιδικής και εφηβικής
δημιουργικότητας. 

Στα εικαστικά «χρόνια της αθωότητας» 

Ο Σταύρος
Μιχαλαριάς, 
η Τέτη
Μιχαλαριά, 
ο πρόεδρος 
ου ISA 
Βασίλης
Δασκαλάκης
και η Μελίνα
Δασκαλάκη

Ο Γιώργος
Ντάβλας με τη

σύζυγό του
Έλενα και τα
παιδιά τους
Φίλιππο και

Κωνσταντίνο
Η Χριστίνα Τσατσάκη 

με τη Γωγώ Τσατσάκη-
Πετροπούλου 

Δ
Δυναμική ήταν η παρουσία της εταιρείας παραφαρ-
μακευτικών προϊόντων Ellinis Group στην έκθεση
Hellas Pharm. Με ναυαρχίδα το υγρό πόσιμο κολλαγόνο

Pure Gold Collagen για τις γυναίκες και το Active Gold
Collagen για τους άντρες, που αποτελεί το ελιξίριο της
νεότητας και της ομορφιάς, η εταιρεία προσέλκυσε πλήθος
κόσμου. Το περίπτερο της Ellinis Group πλαισιώθηκε από
πανέμορφα κορίτσια που έκαναν δώρο στον κόσμο ένα
φιαλίδιο Pure Gold Collagen
για να «γνωρίσουν» τη
μοναδική γεύση του. Τα
τεστ εγκυμοσύνης,
ωορρηξίας και εμμη-
νόπαυσης απέσπασαν
επίσης την προσοχή

Σύσφιξη σχέσεων της Ελλάδας με την Ακτή Ελεφαντοστού 

Ο Νίκος Γερασίμου, η Βίκυ Τσιμάρα, ο πρέσβης Ταϊλάνδης
Preutipong Kulthanan και ο πρέσβης Νιγηρίας Ayo Ayodele

Πανελλήνιοι Αγώνες Αντιλογίας Νέων στη Παλαιά Βουλή

H Ελένη
Πετρουλάκη 
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του κοινού. Φυσικά,
δεν έλειψε η Νόνη
Δούνια που εκπρο-
σωπεί το Pure
Gold Collagen και
πολλές άλλες
λαμπερές πα-
ρουσίες όπως
η Ελένη Πε-
τρουλάκη, η
Εύη Αδάμ, ο
Κώστας Σόμ-
μερ, η Βάσω Κο-
λυδά και η Άν-
τζελα Ευριπίδη. 
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«Η Κας ερμηνεύει Πιαφ»

Η
παράσταση «Η Κας ερμηνεύει Πιαφ» είναι, όπως δηλώνει η ίδια η Πατρίσια Κας,

ένας φόρος τιμής σε μια διαχρονική καλλιτέχνιδα που πάντα θαύμαζε, το σάουντρακ
μιας ζωής γεμάτης πάθος. «Η παράσταση “Kaas Chante Piaf” είναι πάνω απ’ όλα
ερμηνεία. Το αφιέρωμα στην Εντίθ Πιαφ έπρεπε να είναι άρρηκτα δεμένο με το

ασύγκριτο ταλέντο της φυσικά, αλλά επιπλέον με μια ζωή γεμάτη αγωνία, ατέλειωτη χαρά
και άσβηστο πάθος για τη ζωή και τον έρωτα. Ένα ήταν σίγουρο: το συγκεκριμένο πρότζεκτ
έπρεπε να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια –γνωστή στο ευρύ κοινό– συλλογή τραγουδιών
της Εντίθ Πιαφ» αναφέρει η ίδια η Κας. 
Η παράσταση «Kaas Chante Piaf» είναι ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις,
ένας φόρος τιμής σύγχρονος, θεατρικός και παράλληλα αστικός,
μια μουσική περιήγηση σε νότες και εικόνες έξω από τα
συνηθισμένα. Μέσα από την παράσταση θα ανακαλύ-
ψουμε νέες ερμηνείες από τραγούδια που ξέρουμε και
αγαπήσαμε, καθώς και κάποια τραγούδια που δεν
έχουν ακουστεί. 
Η παράσταση, που ακολούθησε την κυκλοφορία
του ομώνυμου άλμπουμ, έχει παρουσιαστεί σε
μερικά από τα μεγαλύτερα θέατρα στον κόσμο,
όπως το «Royal Albert Hall» στο Λονδίνο, το
«Carnegie Hall» στη Νέα Υόρκη και το «Operetta
Theatre» στη Μόσχα, με τεράστια επιτυχία. Τώρα και
το ελληνικό κοινό έχει την ευκαιρία να την παρα-
κολουθήσει στο θέατρο Badminton, την Παρασκευή
14 Ιουνίου.

Μια διαφορετική κινηματο-
γραφική προσέγγιση στο βι-

βλίο του Τσαρλς Ντίκενς «Μεγάλες
προσδοκίες» αποτελεί η ομώνυμη
ταινία από το βραβευμένο με BAFTA
σκηνοθέτη Μάικ Νιούελ, που προ-
βάλλεται στους κινηματογράφους
από την Πέμπτη. 
Ο Πιπ, ένα ορφανό δεκάχρονο
αγόρι, ο οποίος προέρχεται από
την εργατική τάξη, βοηθά έναν
κατάδικο να δραπετεύσει. Ένα
χρόνο μετά θα πιάσει δουλειά στο
σπίτι της εκκεντρικής κυρίας Χά-
βισαμ, μιας ντόπιας γυναίκας της
υψηλής κοινωνίας, η οποία ζει
στην απομόνωση από τότε που
την εγκατέλειψαν, πριν από 30
χρόνια. Τις ελεύθερες ώρες του τις
περνά παίζοντας με την όμορφη
Εστέλα, με την οποία είναι κρυφά
ερωτευμένος. 
Δέκα χρόνια αργότερα ο Πιπ μαθαίνει
ότι έχει κληρονομήσει μια τεράστια
περιουσία, από έναν άγνωστο

ευεργέτη, κάτι το οποίο θα τον
αναγκάσει να εγκαταλείψει τη δου-
λειά του και να μετακομίσει στο
Λονδίνο. Τα παιδικά του όνειρα
αρχίζουν να εκπληρώνονται και
ως τζέντλεμαν πλέον κινείται μέσα
στη λονδρέζικη κοινωνία, χρησι-
μοποιώντας την πρωτόγνωρη θέση

του για να πλησιάσει ακόμα πε-
ρισσότερο την εντυπωσιακή Εστέ-
λα… μια ανεκπλήρωτη φαντα-
σίωση! Το σενάριο είναι του Nτέιβιντ
Νίκολς και πρωταγωνιστεί ένα δυ-
νατό καστ, με τους Ρέιφ Φάινς,
Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Τζέισον
Φλέμινγκ, Tζέρεμι Ίρβιν κ.ά.

«Το πέπλο» 

Το βιβλίο της Μαρίνας Πετροπούλου με τίτλο «Το πέπλο» κυκλοφορεί
από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη. 

Η Στεφανία δεν ονειρεύτηκε ούτε ζήτησε πολλά απ’ τη ζωή. Όταν όμως
ήρθε στο ναρκοπέδιο της Αθήνας με δεμένα μάτια, η άγνοια και η πίστη
στους ανθρώπους την υποχρέωσαν να ζήσει και να νιώσει όσα δεν είχε

φανταστεί. Είναι άραγε οι ηθικές αξίες, ο χαρακτήρας και η γνώση που
καθορίζουν την πορεία μας στη ζωή ή μήπως η τύχη που παραμονεύει δοκιμάζοντας τις αντοχές
μας; Για τη Στεφανία την τελευταία λέξη την είπε η μετάνοια, η κατανόηση και ο έρωτας, που πριν
να είναι αργά ελευθέρωσε τα μαλλιά της από το πέπλο.

ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ

«Μεγάλες προσδοκίες»

Η Πατρίσια Κας έρχεται για μία μοναδική εμφάνιση στο θέατρο Badminton, 
την Παρασκευή 14 Ιουνίου, παρουσιάζοντας, με αφορμή την επέτειο 
των 50 χρόνων από το θάνατο της Εντίθ Πιαφ, ένα μεγάλο αφιέρωμα 
στη φωνή που σφράγισε την ιστορία του γαλλικού τραγουδιού.

Η ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΚΑΣ ΑΠΟΤΙΕΙ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON

ΣΙ
ΝΕ

Μ
Α

«Vitrioli»

Θέατρο Badminton: 
Ολυμπιακά Ακίνητα, Άλσος στρατού,
Γουδί
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 
στις 21.00
Τιμές εισιτηρίων: 
30, 40, 50, 60, 75 ευρώ
Πληροφορίες:  
210-8840600

in
fo

info
Εθνικό Θέατρο: Νέα Σκηνή, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 Ημέρες και ώρες παραστά-
σεων: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 19.00
Προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210/5288170-171, 210/7234567.

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ

Το καινούριο τολμηρό έργο «Vitrioli»του
Γιάννη Μαυριτσάκη, τοποθετημένο σ’

ένα σύγχρονο πλαίσιο αποκάλυψης, αφηγείται
την ιστορία ενός αγοριού που ζει στις
παρυφές της πραγματικότητας, συνδιαλέγεται
με τις δυνάμεις του χάους, αμφιταλαντεύεται
ανάμεσα στη διαβρωτική δύναμη της ζωής
και στην άρνησή της. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης,
ένας από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες
συγγραφείς της νέας γενιάς («Βόλφγκανγκ»,
«Το τυφλό σημείο»), επιχειρεί μια καταβύθιση
στον τραυματικό και δύσκολο κόσμο της
εφηβείας, που αρνείται να υποταχτεί σε
κανόνες και δεν αποδέχεται άκριτα όσα
της επιβάλλονται. Σκηνοθετεί ο καταξιωμένος
Γάλλος σκηνοθέτης και συγγραφέας Olivier
Py, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Οντεόν
στο Παρίσι μέχρι το 2012 και από το 2013 διευ-
θυντής του φεστιβάλ της Αβινιόν. 

Παίζουν: Μαρία Κεχαγιόγλου, Χάρης Τζωρτζάκης,
Περικλής Μουστάκης, Κίτυ Παϊταζόγλου, Γιάννος
Περλέγκας, Μηνάς Χατζησάββας και Νίκος Χα-
τζόπουλος. 



Τ
ο κύριο χαρακτηρι-

στικό του Νομού
Φλώρινας  είναι ότι
διαθέτει έξι λίμνες: το

μεγαλύτερο τμήμα της Μικρής
Πρέσπας, τμήμα της Μεγάλης
Πρέσπας, τμήμα της Βεγορίτι-
δας και τις λίμνες Ζάζαρη, Πέ-
τρες και Χειμαδίτιδα. 
Στα βορειοδυτικά του Νομού
βρίσκονται οι λίμνες Μικρή και
Μεγάλη Πρέσπα, κοιτίδα της
αρχαίας Βρυγιίδας, στη συμ-
βολή των συνόρων με την
πρώην Γιουγκοσλαβία και την
Αλβανία Αυτός ο χαρισματικός
χώρος, ο οποίος καταλαμβάνει
έκταση 413.513 στρεμμάτων,

αποτελείται από 14 δημοτικά
διαμερίσματα, 4 οικισμούς και
3 κοινοτικά διαμερίσματα. Η
περιοχή με Προεδρικό Διάταγ-
μα του 1974 κηρύχθηκε Εθνικός
Δρυμός και τόπος ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους, ο οποίος
προστατεύεται από τη διεθνή
σύμβαση του Ραμσάρ. Επιπλέ-
ον, φημίζεται για τα βυζαντινά
και μεταβυζαντινά της μνημεία,
το οικοσύστημα με τις σπάνιες
φυσικές ομορφιές, τα περίφημα
φασόλια και τα αλιεύματα, αλλά
και για το «Φεστιβάλ των Πρε-
σπών», που καθιερώθηκε να
γίνεται τον Αύγουστο και απο-
τελεί πόλο έλξης επισκεπτών. 

Οι Ψαράδες, γραφικός παρα-
λίμνιος παραδοσιακός οικισμός
της Μεγάλης Πρέσπας, ο οποίος
ιδρύθηκε μετά τα μέσα του
14ου αιώνα από Θεσσαλούς
ομήρους, είναι περίφημος για
τα ασκηταριά και τις βραχο-
γραφίες, για την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, αλλά και για το
δάσος από ψευδοκυπαρίσσι
και για τα υπέροχα παραλιακά
ταβερνάκια. 
Η Πύλη, κατεστραμμένη από
τον Εμφύλιο Πόλεμο, είναι νε-
όκτιστος οικισμός κοντά στη
Μικρή Πρέσπα, με έντονη κι
εδώ χαραγμένη την παράδοση
ότι οι κάτοικοί της είναι από-

γονοι Θεσσαλών ομήρων. Λίγο
έξω από το χωριό βρίσκεται ο
ερειπωμένος ναός του Αγίου
Νικολάου (11ος αι.), ενώ σε
απόσταση 13 χλμ. βρίσκεται
το Βροντερό, ένας κτηνοτρο-
φικός οικισμός, οικοδομημένος
μέσα σε πυκνά δάση βελανιδιάς. 

Διαδρομές 
Ο Νομός της Φλώρινας απο-
τελεί την είσοδο για δύο από
τα μεγαλύτερα ορειβατικά ευ-
ρωπαϊκά μονοπάτια, το Ε4 και
Ε6. Το μονοπάτι Ε4 ξεκινά από
τα Πυρηναία, περνάει τις Άλπεις
και διασχίζοντας την πρώην
Γιουγκοσλαβία εισέρχεται στην
Ελλάδα, μέσω του φυλακίου
της Νίκης στη Φλώρινα και κα-
ταλήγει στο ακρωτήριο Ταίναρο.
Το μονοπάτι Ε6 εισέρχεται στο
Νομό από το Βόρα (ή Καϊμα-
τσαλάν), συνεχίζει νοτιοδυτικά
προς το Βέρνο, όπου τέμνει το
Ε4 στη θέση Δερβένι, συνεχίζει
προς το Βαρνούντα και τις Πρέ-
σπες, και από εκεί κατευθύνεται
προς τις ακτές της Ηπείρου. Οι
διαδρομές είναι πραγματικά
μαγευτικές. 

1η διαδρομή Φλώρινα - Νυμ-
φαίο : 
Διάσχιση μονοπατιού Ε4
Αναχώρηση από τη βρύση του
«Καραγκιόζη» με κατεύθυνση
προς την τοποθεσία Δερβένι
(2 ώρες). Στη συνέχεια ακολου-
θούμε το μονοπάτι προς το κα-
ταφύγιο της Τριανταφυλλιάς
(1 ½ ώρα). Ακολουθούμε το
μονοπάτι προς το ξενοδοχείο
«Πούλια» στη Δροσοπηγή (1
ώρα), ανεβαίνουμε στον εγκα-
ταλειμμένο οικισμό της παλιάς
Δροσοπηγής από το λιθόστρω-
το μονοπάτι με προορισμό τα
υψώματα (1.673 μ.), πορεία 2
ωρών. Μετά από πορεία μισής
ώρας ακόμη φθάνουμε στο
Νυμφαίο. 
2η διαδρομή Βίγλα - Άγιος
Γερμανός: 
Διάσχιση μονοπατιού Ε6
Χιλιόμετρα: 16. Ώρες: 6. Κατεύ-
θυνση: Βορειοδυτική. Υψομε-
τρική διαφορά: -650 μέτρα. Χα-
μηλότερο σημείο: 1.000 μ. Υψη-
λότερο σημείο: 2.156 μ. Βλά-
στηση: Αλπική. Πόσιμο νερό:
Τρεις πηγές. Βαθμός δυσκολίας
διαδρομής: Μέτρια έως δύσκο-
λη. Σήμανση: ΝΑΙ (Ε6). 
Αναχώρηση από τη Βίγλα Πι-
σοδερίου με κατεύθυνση βο-
ρειοδυτική στο όρος Βαρνούς
το καταφύγιο στην τοποθεσία
Κοσάγια. Ακολουθούμε το δα-
σικό δρόμο και μετά από πορεία
2 ωρών βρισκόμαστε στο κα-
ταφύγιο. Στη συνέχεια ακολου-
θούμε το μονοπάτι Ε6 στη βάση
της Κιβανίτσας με κατεύθυνση
την κορυφή Καλό Νερό (υψό-
μετρο 2.156 μ.). Ώρες πορείας
2. Στη συνέχεια με την ίδια κα-
τεύθυνση, αφού περάσουμε
τα μπαλκόνια (τοποθεσία ιδι-
αιτέρου κάλλους με θέα τις λί-
μνες), κατηφορίζουμε προς το
χωριό Άγιος Γερμανός. 
3η διαδρομή Φλώρινα - Νυμ-
φαίο : 
Διάσχιση μονοπατιού Ε4 

Χιλιόμετρα :12. Ώρες: 7. Κατεύ-
θυνση: Βορειοανατολική. Υψο-
μετρική διαφορά: 1.377 μ. Χα-
μηλότερο σημείο: 1.147 μ. Υψη-
λότερο σημείο: 2.524 μ. Βλά-
στηση: Αλπικά λιβάδια. Πόσιμο
νερό: Μία πηγή. Βαθμός δυ-
σκολίας διαδρομής: Δύσκολη.
Σήμανση: Όχι. 
Αναχώρηση από την τοποθεσία
«Ρουμάνικο Σχολείο», που είναι
πάνω από το χωριό Σκοπός,
με κατεύθυνση βορειοανατο-
λική και πρόσωπο πάντα την
κορυφή βρίσκουμε τα εγκα-
ταλειμμένα στρατιωτικά φυ-
λάκια σε υψόμετρο 2.157 μ. (3
ώρες). Μετά από πορεία μιας
ώρας φθάνουμε στην κορυφή,
όπου είναι και το μαυσωλείο
της μάχης του 1ου Παγκόσμιου
Πολέμου. Επιστροφή από το
ίδιο μονοπάτι για το «Ρουμάνικο
Σχολείο» σε 3 ώρες πορείας. 
4η διαδρομή Φλώρινα - Νυμ-
φαίο : 
Διάσχιση μονοπατιού Ε4 
Χιλιόμετρα:18. Ώρες: 6. Κατεύ-
θυνση: Βορειοανατολική. Υψο-
μετρική διαφορά: 0 μ. Χαμη-
λότερο σημείο: 850 μ. Υψηλό-
τερο σημείο: 1.332 μ. Βλάστηση:
Οξιές-Κέδροι. Πόσιμο νερό:
Μία πηγή. Βαθμός δυσκολίας
διαδρομής: Μέτρια. Σήμανση:
Κατά διαστήματα. 
Αναχωρούμε από το χωριό
Πύλη προς το Βροντερό από
τον ασφαλτόδρομο. Στα 500
μέτρα αριστερά αρχίζει το μο-
νοπάτι μέσα στο δάσος από
οξιές. Κατευθυνόμαστε προς
το ερειπωμένο χωριό Πυξός
(μία ώρα). 
Μετά από πορεία στα λιβάδια
και στον ασφαλτόδρομο, φθά-
νουμε στο χωριό Βροντερό.
Κατηφορίζουμε προς το ερει-
πωμένο χωριό Αγκαθωτό (μισή
ώρα) και στρίβουμε αριστερά,
ακολουθώντας το παραλίμνιο
μονοπάτι που μας βγάζει στα
λιβάδια.
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Φλώρινα: Περιηγήσεις 
στα μυστικά του βάλτου 
Φλώρινα: Περιηγήσεις 
στα μυστικά του βάλτου 

Η Φλώρινα βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας και αποτελεί έναν εκ των
τεσσάρων Νομών που συγκροτούν την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει

με τους Δήμους Πρεσπών, Καστοριάς, Αμυνταίου, Έδεσσας και Αλμωπίας. Απέχει 571
χλμ. από την Αθήνα και 159 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το οικονομικό κέντρο και το

εμπορικό σταυροδρόμι που συνδέει τη χώρα με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(adamopoulos@paragogi.net) 



Σ
χεδιασμένο για αγωνιστική

δράση, με βελτιωμένη από-
δοση και ασύγκριτα μονα-
δική οδηγική αίσθηση, το

Juke Nismo προσθέτει μια νέα διά-
σταση στo πρωτοποριακό compact
crossover της Nissan. 
Η ισχύς του Juke Nismo προέρχεται
από μια τροποποιημένη έκδοση του
γνωστού 1,6-λίτρων υπερτροφοδο-
τούμενου κινητήρα βενζίνης. Με δια-
θέσιμα δύο μοντέλα – ένα προσθιο-
κίνητο με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο
και ένα τετρακίνητο με CVT κιβώτιο
και 7-τάχυτη σειριακή επιλογή ταχυ-

τήτων–, το Juke Nismo εκπλήσσει
ευχάριστα, τόσο για τον εσωτερικό
και εξωτερικό του διάκοσμο, εμπνευ-
σμένο από το μηχανοκίνητο αθλη-
τισμό, όσο και για την πρωτοποριακή
τεχνολογία που διαθέτει. 

Αγωνιστικός... χαρακτήρας
Σε σύγκριση με το «συμβατικό» Nissan
Juke, η πιο προφανής αλλαγή είναι
στο εμπρόσθιο μέρος, το οποίο είναι
χαμηλότερο και με πιο επιθετική σχε-
δίαση. Παράλληλα, τα ενσωματωμένα
φώτα ομίχλης έχουν αντικατασταθεί
από μια λεπτή λωρίδα φώτων ημέρας

LED, τοποθετημένων στην άνω ακμή
των νέων μικρών αεραγωγών, προς
την πλευρά της μεγάλης γρίλιας. 
Στο πίσω μέρος ο προφυλακτήρας
είναι βαθύτερος απ’ ό,τι πριν, με τη
χαρακτηριστική κόκκινη ρίγα να δίνει
μια ξεχωριστή αγωνιστική πινελιά.
Στην οροφή, μια κομψή αεροτομή
στην πίσω πόρτα είναι βαμμένη στο
χρώμα του αμαξώματος και «φιλο-
ξενεί» το φως των φρένων. Η αερο-
τομή έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει
την αεροδυναμική πίεση τόσο εμπρός
όσο και πίσω, προσδίδοντας με αυτό
τον τρόπο μεγαλύτερη απόδοση και

αποτελεσμα-
τικότητα στο
Juke Nismo.  Ακόμη,
οι νέες εκπληκτικής αισθητικής 18
ιντσών ζάντες ελαφρού κράματος,
διαθέτουν φαρδύτερα ελαστικά που
προσδίδουν, εκτός από επιβλητική
εμφάνιση, επιπλέον πρόσφυση. Τόσο
οι εμπροσθοκίνητες όσο και οι τε-
τρακίνητες εκδόσεις του Juke Nismo
εφοδιάζονται με ελαστικά διαστάσεων
225/45/R18. 
Στο εσωτερικό, τα πάντα επικεντρώ-
νονται στον οδηγό. Τα καθίσματα, τα
όργανα, το τιμόνι, ο επιλογέας των

ταχυτήτων, τα πεντάλ, καθώς και οι
επενδύσεις των θυρών, έχουν επα-
νασχεδιαστεί ώστε να ενισχύσουν
το αίσθημα απόλαυσης για τον οδηγό. 

Νέοι κινητήρες
Κάτω από το καπό του Nismo, φιλο-
ξενείται μια ανασχεδιασμένη έκδοση
του τετρακύλινδρου, 1,6-λίτρων υπερ-
τροφοδοτούμενου άμεσου ψεκασμού
βενζίνης (DIG-T) κινητήρα της Nissan.
Αποτέλεσμα είναι η ιπποδύναμη να
έχει αυξηθεί από 190 PS σε 200 PS,
σε σύγκριση με το «συμβατικό» κι-
νητήρα DIG-T, ενώ η ροπή ενισχύεται
από 240 Nm σε 250 Νm. 
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, το προ-
σθιοκίνητο Juke Nismo με το εξατά-
χυτο χειροκίνητο κιβώτιο κάνει τα 0-
100 km/h σε 7,8’’, έχει τελική ταχύτητα
215 km/h, ενώ η μεικτή κατανάλωση
καυσίμου είναι μόνο 6,9 l/100 km. 
Το τετρακίνητο μοντέλο με CVT κι-
βώτιο επιταχύνει από 0-100 km/h σε

8,2’’, έχει τελική ταχύτητα 200 km/h,
ενώ η μεικτή κατανάλωση

είναι στα 7,4 l/100 km. Όλα
τα τετρακίνητα Juke Nismo
είναι εφοδιασμένα με το
καινοτόμο σύστημα ροπής

Torque Vectoring System
(TVS), με το οποίο επιτυγχάνεται

η βέλτιστη κατανομή της ροπής
στους εμπρός και πίσω άξονες μέχρι
50:50, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί
επίσης να μετατοπίζεται η ροπή από
πλευρά σε πλευρά, κατά μήκος του
οπίσθιου άξονα. Οι τιμές του Juke
Nismo στην Ελλάδα ξεκινούν από τις
25.600 ευρώ για την έκδοση με το
μηχανικό κιβώτιο και από 28.800
ευρώ για την τετρακίνητη έκδοση με
το κιβώτιο M-CVT, με την ειδική προ-
σφορά της Nissan και δώρο το όφελος
της απόσυρσης.

www.paragogi.net
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Η Νissan επιστρατεύει τον καταξιωμένο αγωνιστικό της οίκο 
για να μεταφέρει την τεχνογνωσία της 
από το μηχανοκίνητο αθλητισμό 
σε προσιτά μοντέλα παραγωγής!

JUKE NISMO 

Το πρώτο compact crossover στην Ελλάδα

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Το Σάββατο 27 Απριλίου μόνο στην 

100 Ψεκαστήρες

πλάτης�16�lt

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
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Το μενού του Σαββατοκύριακου   Το μενού του Σαββατοκύριακου   
σταράτες 

κουβέντες

Είχε πέσει από καιρό 
Η ΑΕΚ δεν υποβιβάζεται τώρα. Έχει πέσει από
το καλοκαίρι, αλλά κανείς δεν ήθελε να το πα-
ραδεχτεί. Με διοίκηση ανύπαρκτη, με παίκτες
από τα αζήτητα, αυτή η ομάδα δεν μπορούσε
με τίποτε να σωθεί. Και τώρα όλοι περιμένουν
τον Δέλλα να βγάλει τα… κάστανα απ’ τη φωτιά. 

Μπούμερανγκ
Ο Ολυμπιακός πληρώνει τη δική του ισοπεδωτική
πολιτική, καθώς, διαλύοντας με κάθε τρόπο
όλους τους αντιπάλους, έφτασε στο σημείο
να μην έχει ο ίδιος κανένα κίνητρο. Η πολιτική
αυτή αποδεικνύεται και από την ανακοίνωση
της ΠΑΕ, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό,
που κατηγορεί ως αχάριστους όσους οπαδούς
τόλμησαν να αποδοκιμάσουν την ομάδα και
τη διοίκηση, λες και οι φίλαθλοι δεν έχουν
κρίση και δεν έχουν μάτια να δουν ή το δικαίωμα
της άποψης και του προβληματισμού.

Είναι… άρρωστοι! 
Για ακόμη ένα παιχνίδι εντός έδρας του ΠΑΟΚ
ο Γιώργος Δώνης αποδοκιμάστηκε κατά την
παρουσίαση των ομάδων στην Τούμπα, ενώ
μετά το τέλος του ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα
Τρίπολης περίπου 70 άτομα τον περίμεναν
στο πάρκινγκ, όπου του τα ’ψαλαν για αρκετή
ώρα. Και όλα αυτά για τον Γκαρσία, που δεν
ήταν στα πλάνα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Κι
όπως σωστά λέει ο Άγγελος (ο γιος μου) «δεν
πάνε καλά αυτοί». 

Τον ύπνο του δικαίου
Δεν λέω, πολύ καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός
από τον Ολυμπιακό και σίγουρα άξιζε τη νίκη.
Αλλά εκεί στο Τριφύλλι χαίρονται ότι νίκησαν
και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και
δεν βλέπουν την πραγματικότητα: είναι 37
βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, έμειναν
εκτός Ευρώπης ύστερα από 17 χρόνια κα, με
απαράδεκτες επιλογές παικτών και προπονητών,
αντί να χαίρονται θα έπρεπε να προβληματί-
ζονται, γιατί τα περιθώρια στενεύουν και η
επόμενη χρονιά θα είναι ακόμη πιο δύσκολη
για την ομάδα του Παναθηναϊκού. 

Αυταπάρνηση
Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο ποδοσφαιριστής
του ΟΦΗ Μοχάμεντ Σαρ έπαιζε με εξάρθρωση
ωμοπλάτης, όταν σκόραρε και η ομάδα της
Κρήτης ισοφάρισε τον Ατρόμητο. Και να σκεφτεί
κανείς ότι στο 70ό λεπτό ξεκίνησε η διαδικασία
της αντικατάστασής του, λόγω του σοβαρού
τραυματισμού του, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να
βγει για να βοηθήσει τον ΟΦΗ στην απέλπιδα
προσπάθεια, που έκανε για να πετύχει την ανα-
τροπή. 

Á  ΕΘΝΙΚΗ
Τελευταία στροφή

8 Οι αγώνες που θα διεξαχ-
θούν την Κυριακή 21/4/2013: 
ΞΑΝΘΗ – ΑΡΗΣ (Ώρα έναρξης
19:00 – NOVA SPORTS): Παιχνίδι
ζωής και θανάτου μόνο για τον
Άρη, που θέλει τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης για να σωθεί και
να μην περιμένει τ’ αποτελέ-
σματα των άλλων ομάδων. Για
τη Ξάνθη είναι ένα παιχνίδι χω-

ρίς βαθμολογική αξία. Το σί-
γουρο είναι ότι θα παίξει για
την ιστορία της, ακόμη κι αν
είναι αδιάφορη βαθμολογικά.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ Χ 2 και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ Χ
ημίχρονο, 2 τελικό και under. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΦΗ
(Ώρα έναρξης 19:00 – NOVA S-
PORTS): Η ομάδα της Κρήτης
θα επιδιώξει να πάρει ό,τι το κα-
λύτερο από βαθμούς στην Τρί-
πολη και να τελειώσει θετικά

μια χρονιά που ξεκίνησε με πολ-
λά προβλήματα τόσο διοικητικά
όσο και οικονομικά. Αν θα το
καταφέρει, θα εξαρτηθεί και
από την απόδοση του Αστέρα.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ Χ 2 και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ over. 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΚ (Ώρα έναρ-
ξης 19:00 – NOVA SPORTS): Με
την ψυχολογία στα Τάρταρα και
περιμένοντας την απόφαση για
την τιμωρία μετά τη διακοπή
του αγώνα της με τον Πανθρα-

κικό, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να
πάρει το διπλό στο Περιστέρι
και, αν δεν της αφαιρέσουν τους
τρεις βαθμούς που προβλέπει
ο κανονισμός, μπορεί να σωθεί
από τις ισοβαθμίες, που θα προ-
κύψουν με άλλες ομάδες. Αίνιγμα
τι ομάδα θα κατεβάσει ο Ατρό-
μητος, αλλά και πόσο δυνατά
θα μπει στο παιχνίδι αυτό. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 2 και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ 2 και
under. 

Μήπως είμαστε άξιοι 
της μοίρας μας;

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, μετά από επεισόδια στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όλοι πέφτουν
απ’ τα σύννεφα. Λένε μεγάλα λόγια, κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις και πάντα αναφέρονται
σε λίγους, που δεν εκφράζουν τους πολλούς. Τα ίδια τόσα χρόνια, χωρίς καμία αλλαγή. Ας
θυμηθούμε τι έλεγαν όλοι μετά τα περσινά επεισόδια στο ματς πρωταθλήματος του ΠAO με
τον ΟΣΦΠ. Ό,τι θα πουν και μετά το ματς ΑΕΚ-Πανθρακικού, χωρίς καμία διαφορά. Και όπως
λέει ο λαός, «λάδι-λάδι και τηγανίτες τίποτα». Τα πράγματα είναι απλά και δεν χρειάζονται
βαθυστόχαστες αναλύσεις. Και αναρωτιέμαι, μήπως τελικά έχουμε το ποδόσφαιρο και τους
παράγοντες που μας αξίζουν, όπως και τους πολιτικούς που μας αξίζουν; Μήπως τους έχουμε
όλους αυτούς επειδή είμαστε κι εμείς σαν κι αυτούς; Γιατί όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Στο
ποδόσφαιρο η υποκρισία περισσεύει και λίγοι είναι αυτοί που λένε τα πράγματα με το όνομά
τους. Και ο χαρακτηρισμός «υγιής φίλαθλος» είναι μια καραμέλα, που απλώς την έχουμε για
να την πιπιλάμε. Και όταν ως χώρα φτάσαμε στην κρίση, στη χρεοκοπία και στον ανθρώπινο
εξευτελισμό, έτσι και το ποδόσφαιρο... Πρέπει να γίνει μια καινούρια αρχή, με αυστηρούς
νόμους και διαφάνεια σ’ όλες τις βαθμίδες. Να στείλουμε επιτέλους τους «κάφρους» σπίτι
τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει βήματα εμπρός. Φτάνει πια!
Όσοι δεν αξίζουν ας πάνε σπίτια τους ή στη φυλακή ή όπου αλλού…

Κείμενα-Επιμέλεια: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ 
(skourbanis@yahoo.gr)
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ΞΑΝΘΗ                              39 ΚΑΛΛΟΝΗ                             53 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ                                              28 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                     29
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ            37 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ.                    53 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡ.                                        27 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ                                      26
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ                      36 ΛΑΡΙΣΑ                                  51 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ.                                      26 Α.Ο. ΧΑΝΙΑ                                             25
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ                 34 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ                   50 ΖΑΚΥΝΘΟΣ                                                 25 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                     25
ΒΕΡΟΙΑ                              33 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ.                 47 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ                                              15 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ                                      24
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ                      33 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ                    47 ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛ.                                        14 ΡΟΥΒΑΣ                                                  23
ΟΦΗ                                   32 ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ                       42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ. (ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)        – ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                            15
ΑΡΗΣ                                 32 ΚΑΛΛΙΘΕΑ                             42 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ (ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)        –
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ                30 ΠΙΕΡΙΚΟΣ                               35
ΑΕΚ                                     30                ΕΘΝ. ΓΑΖΩΡΟΥ                     35
ΚΕΡΚΥΡΑ                           20 ΦΩΚΙΚΟΣ                               32

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ                         31
ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ            31
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ                    25
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ                25
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ              15
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
(Ώρα έναρξης 19:00 – NOVA S-
PORTS): Φιέστα και ματς χαλαρό
και από τις δύο ομάδες. Πολλές
ίσως αλλαγές από πλευράς Μί-
τσελ για να ξεκουράσει, αλλά
και να δοκιμάσει παίκτες με μι-
κρή συμμετοχή στο φετινό πρω-
τάθλημα. Αίνιγμα πόσος κόσμος
θα βρεθεί στο γήπεδο του Ολυμ-
πιακού.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ 1 ημί-
χρονο, 1 τελικό και over. 
ΠΑΟΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ (Ώρα
έναρξης 19:00 – NOVA SPORTS):
Και αν στο «Καραϊσκάκη» θα
έχουμε γιορτή, εδώ θα έχουμε
παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα και
χωρίς βαθμολογική πίεση. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 Χ και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ over. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ
(Ώρα έναρξης 19:00 – NOVA S-
PORTS): Η ομάδα του Τριφυλλιού
θα πρέπει να προσέξει να μη
συμβεί ό,τι και στον αγώνα του
πρώτου γύρου, που μετά την
ισοπαλία με τον Ολυμπιακό ήρθε
η ήττα με σκορ 3 -0. Κι αυτό γιατί
η Βέροια έρχεται στην Αθήνα
για να πάρει έστω και το βαθμό
της ισοπαλία για να μη μπλέξει
σε ισοβαθμίες. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 Χ και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ over. 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ
(Ώρα έναρξης 19:00 – NOVA S-
PORTS): Τους τρεις βαθμούς της
νίκης θέλει πάση θυσία η ομάδα
της Κομοτηνής για να παραμείνει
στην κατηγορία, ανεξάρτητα
από τα αποτελέσματα των άλλων
ομάδων. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ over. 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
(Ώρα έναρξης 19:00 – NOVA S-
PORTS): Μπορεί να ήταν απούσα
στη Βέροια η ομάδα των Χανίων,
αλλά στο παιχνίδι με το Λεβα-
δειακό θα είναι παρούσα και θε-
ωρώ ότι θα κλείσει τις υποχρε-
ώσεις της με νίκη απέναντι στην
ομάδα της Λιβαδειάς. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 και στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ under,
1 ημίχρονο, 1 τελικό. 

Β́  ΕΘΝΙΚΗ
Στην τελική ευθεία για την άνοδο 

8Οι αγώνες για την 35η αγωνι-
στική, που θα διεξαχθούν το
Σάββατο 20/4/2013: 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ (Ώρα έναρξης
16:00): Αν δεν θέλει να κάνει
χαρακίρι, εκτός από τη νίκη δεν
υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για
την ομάδα του Εργοτέλη. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡ-
ΝΗΣ (Ώρα έναρξης 16:30 – OTE
TV): Ωραίο και ενδιαφέρον παι-
χνίδι θα διεξαχθεί στο δημοτικό
στάδιο «Γρηγόρης Λαμπράκης»
στην Καλλιθέα. Κίνητρο στο ματς
αυτό έχει μόνο η ομάδα της Ρι-
ζούπολης, η οποία θέλει τους
βαθμούς της νίκης, που θα τη
φέρουν ακόμη πιο κοντά στο
όνειρο της ανόδου, ένα όνειρο
που περίμενε δέκα τρία χρόνια. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ Χ 2. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ (Ώρα έναρξης 19:00 –
OTE TV): Το ντέρμπι του Βόλου.
Παιχνίδι που θα τα έχει όλα: πά-
θος, ένταση, δύναμη. Και οι δύο
«καίγονται» για τους βαθμούς
της νίκης. Δεν μπορώ να προ-
βλέψω ποιος μπορεί να κερδίσει.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι
ότι ένα ματς για γερά νεύρα που
θα κριθεί στις λεπτομέρειες. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 2.
8 Οι αγώνες που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 21-4-2013: 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ
(Ώρα έναρξης 16:00): Ξέμεινε
από δυνάμεις και επιλογές η Δό-
ξα, λίγο πριν από την τελική ευ-
θεία του πρωταθλήματος. Θα
προσπαθήσει για το τρίποντο
για να κρατήσει τους μαυραετούς
σε τροχιά ανόδου. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1. 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑ-
ΖΩΡΟΥ (Ώρα έναρξης 16:00):
Και οι δύο ουσιαστικά σώθηκαν
και στη μεταξύ τους αναμέτρηση
θα παίξουν χωρίς άγχος. Πιο
κοντά στη νίκη θεωρώ ότι είναι
η ομάδα της Πάτρας. 
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1. 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩ-
ΛΙΚΟΣ (Ώρα έναρξης 16:00):
Δύσκολη αναμέτρηση, αφού
και οι δύο θέλουν τη νίκη. Ο
Θρασύβουλος για να απομα-
κρυνθεί από τη ζώνη του υπο-
βιβασμού και ο Παναιτωλικός
για να παραμείνει στις θέσεις
που οδηγούν στην απευθείας
άνοδο. Σαφώς καλύτερη και
ποιοτικότερη η ομάδα του Αγρι-
νίου, αλλά ικανή και η ομάδα
του Θρασύβουλου να κάνει ζη-
μιά παίρνοντας τη νίκη. 
ΛΑΡΙΣΑ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ (Ώρα έναρ-
ξης 16:00): Τους βαθμούς της
νίκης θέλει η Λάρισα για να μπει
και πάλι σε τροχιά ανόδου. Τα
περιθώρια στενεύουν και οι παί-
κτες της Λάρισας είναι υποχρε-
ωμένοι να κερδίσουν τον αδιά-
φορο βαθμολογικά Πιερικό. 
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙ-
ΚΗΣ (Ώρα έναρξης 16:00): Αν
και εξασφαλισμένος επί της ου-
σίας, ο Φωκικός δεν χαρίζεται
σε κανέναν αντίπαλο. Δύσκολο
παιχνίδι για την ομάδα του Ηρα-
κλή, που θέλει πάση θυσία τους
τρεις βαθμούς της νίκης για να
παραμείνει κοντά στις θέσεις
ανόδου. Αν και η ομάδα της
Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να
μας εκπλήσσει με την αγωνιστική
της συμπεριφορά, είναι ικανή
για το καλύτερο αλλά και για
το χειρότερο. Προτεινόμενο ση-
μείο στο ΠΡΟΠΟ Χ 2. 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΚΑΛΛΟΝΗ
(Ώρα έναρξης 16:00): Το παλεύει
ο Βύζας να σώσει την παρτίδα,
αν και τα οικονομικά προβλή-
ματα δεν τον αφήνουν να ηρε-
μήσει. Θα το παλέψει να πάρει
τους τρεις βαθμούς της νίκης.
Από την πλευρά της, η ομάδα
της Καλλονής «φουλάρει» στο
πιο καθοριστικό σημείο της πε-
ριόδου, που το momentum γέρ-
νει την πλάστιγγα υπέρ της για
να φύγει με το τρίποντο από τα
Μέγαρα. 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΨΑΧΝΩΝ (Ώρα έναρξης 16:00):
Αν και έχει αρκετά προβλήματα
να λύσει, διοικητικά και οικο-
νομικά, η ομάδα των Σερρών
δεν το βάζει κάτω και θα προ-
σπαθήσει για το τρίποντο, που

θα την κρατήσει στις θέσεις
διεκδίκησης για την άνοδο. Χλω-
μές είναι οι τελευταίες εμφανίσεις
για τους Ευβοιώτες, χάνουν συ-
νεχώς έδαφος και χρειάζονται
ένα μεγάλο διπλό για να πάρουν
τα πάνω τους. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ:
Έχει ρεπό.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

8Οι αγώνες για τη 21η αγωνι-
στική, που θα διεξαχθούν την
Κυριακή 21/4/2013, με ώρα
έναρξης 16:00: 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ – ΤΗΛΥ-
ΚΡΑΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
– ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ – ΖΑ-
ΚΥΝΘΟΣ: Δεν θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Τακτικού Διαιτητικού Δι-
καστηρίου της ΕΠΟ για το
ΤΑΠ Ζάκυνθος. 
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ: Ο αγώ-
νας δεν θα διεξαχθεί, λόγω
παραίτησης του Οικονόμου
Τσαριτσάνης από το πρωτά-
θλημα της Γ΄ Εθνικής.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

8 Οι αγώνες της 22ης αγωνι-
στικής, που θα διεξαχθούν την
Κυριακή 21/4/2013: 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 
ΧΑΝΙΑ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑ-
ΛΕΙΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ –
ΡΟΥΓΑΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΠΑΝΗΛΕΙ-
ΑΚΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΚΑ-
ΛΑΜΑΤΑ: Ο αγώνας δεν
θα διεξαχθεί λόγω παραί-
τησης του Εθνικού Αστέρα
από το πρωτάθλημα της Γ΄
Εθνικής. 
ΓΛΥΦΑΔΑ: Έχει ρεπό. 

Με πέντε διαιτητές 
Στα πρότυπα των μεγάλων διοργανώσεων
θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο τελικός Κυ-
πέλου Ελλάδος. Η
ΕΠΟ αποφάσισε
στα συγκεκριμένα
ματς να υπάρχουν
πέντε διαιτητές,
όπως έχουμε συ-
νηθίσει να βλέπουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και
στο Γιουρόπα Λιγκ. Πρόκειται για πιλοτικό
πρόγραμμα, που τη νέα σεζόν πιθανότατα
να επεκταθεί σε περισσότερες φάσεις του
Κυπέλου Ελλάδος. 

Μεθυσμένη πολιτεία 
Πρωτόγνωρες στιγμές έζησαν τα Γιάννενα,
αφού η ομάδα είναι αγκαλιά με την έξοδο
στην Ευρώπη, για πρώτη φορά στην ιστορία
της – με εξαίρεση τις δύο παρουσίες στο
βαλκανικό κύπελλο (1978-1979 και 1993-
1994). Περίπου 2.000 φίλαθλοι αποθέωσαν
παίκτες και προπονητή, σηκώνοντάς τους
στα χέρια. 

Άλλη μια μάχη 
Ο Άρης έκανε μεγάλο βήμα για την παραμονή
του στην κατηγορία, μετά τη νίκη του επί
του Αστέρα Τρίπολης, αλλά στο στρατόπεδο
των Κίτρινων δεν υπάρχει εφησυχασμός.
Προπονητής και παίκτες δηλώνουν έτοιμοι
για την τελευταία μάχη στη Ξάνθη και δεν
πρόκειται να περιμένουν την εξέλιξη στο
θέμα της ΑΕΚ. 

Η μεγάλη επιστροφή 
Τίποτε δεν σταματά τον Απόλλωνα Σμύρνης
κα,ι μόνο αν «αυτοκτονήσει» στις τελευταίες
αγωνιστικές, χάνει την απευθείας άνοδο στη
Σούπερ Λίγκα. Η επιστροφή, ύστερα από 13
χρόνια, στην Α΄ Εθνική έφτασε για την ομάδα
του Απόλλωνα. 

   & της Δευτέρας   & της Δευτέρας
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις

ΕΝ ΘΕΡΜΩ
Καλύτερα στη Γ’ Εθνική 

Αν δεν καταφέρει η ΑΕΚ να παραμείνει στην Α’
Εθνική, κάτι που μοιάζει σχεδόν βέβαιο, αντί να πέσει

στη Β’ Εθνική καλύτερα να δηλώσει πτώχευση και να
μετατραπεί σε ερασιτεχνικό σωματείο. Σ’ αυτή την περίπτωση
η ερασιτεχνική ΑΕΚ μένει μόλις με το 10% των χρεών που
είχε η ΠΑΕ και ουσιαστικά καθαρίζει από τα χρέη. Έτσι

ανοίγει και ο δρόμος για να αναλάβουν την ομάδα
επιφανείς επιχειρηματίες, χωρίς να πληρώνουν τα

χρέη άλλων και να στρώσουν το δρόμο για
τα σαλόνια της Α’ Εθνικής. 
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