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σελ. 6

σελ.  8

σελ. 19

Χωρίς αποζημίωση για το 2012 και το 2013 μένουν
50.000 περίπου αγρότες που δεν κατέβαλαν την εισφορά
υπέρ του ΕΛΓΑ το 2011. Ανάλογο κίνδυνο αντιμετωπίζει
και μεγάλος αριθμός αγροτών που δεν φάνηκαν
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον οργανισμό
το 2012. Μάλιστα, η διοίκηση του ΕΛΓΑ φέρεται απο-

φασισμένη να «κυνηγήσει» με κάθε μέσο την είσπραξη
των οφειλομένων. Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλονται
ειδοποιητήρια στους εν λόγω αγρότες ώστε να τακτο-
ποιήσουν την οφειλή τους, αλλιώς τα χρήματα αυτά
θα εισπραχθούν από τις εφορίες και ενδέχεται να
υπάρξει προσαύξηση.  

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία
ρίχνει 20 εκατ. ευρώ
στην αγορά
Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι να
διατηρήσει σταθερό το επενδυτικό
πλάνο που έχει εκπονήσει για την Ελ-
λάδα και να διπλασιάσει τις εξαγωγές
της το 2013.

σελ. 13

σελ. 3

ΑΓΝΟ: Εξαίρεση από
το «κούρεμα» ζητούν
οι κτηνοτρόφοι
Τη Δευτέρα εκδικάζεται από το εφετείο
η υπόθεση υπαγωγής της γαλακτο-
βιομηχανίας στο άρθρο 99.

Κόντρες για το φόρο
στα αγροτεμάχια 
Έντονες αντιδράσεις αγροτικών φο-
ρέων, αλλά και τριβές μεταξύ των κυ-
βερνητικών εταίρων, καθυστερούν
την οριστικοποίηση των μέτρων για
τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων.

σελ. 4

Το πρώιμο καρπούζι είναι «γλυκό» και κερδίζει τιμές
σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Business  με

τη «Νέα Ρώμη»

3Μυστικά και «παγίδες»
στη φορολογική 
δήλωση
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«ΑΓΚΑΘΙ» ΤΟ

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ

Οι ενδοκυβερνητικές

τριβές προσγειώνουν

ανώµαλα το Μαξίµου

µετά την ευφορία του

ταξιδιού στην Κίνα
>�
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BUSINESS ΜΕ 

ΤΗ «ΝΕΑ ΡΩΜΗ»

Η Κίνα ετοιµάζεται να κατακτήσει

τον κόσµο και η Ελλάδα αποτελεί

βασικό «παίκτη» στην κινεζική

επέκταση

Ώθηση στο κινέζικο ενδιαφέρον

για τις αποκρατικοποιήσεις 

δίνει η εµπλοκή της China

Development Bank, µε 

διαθέσιµα κεφάλαια που

ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια!
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ΣΥΡΙΖΑ:
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ,

ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΤΟΣ

Πρόταση Τσίπρα για

«Συµµαχία του Νότου»

στη σκιά του
«πολέµου» 
των συνιστωσών
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ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ

ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

∆ΗΛΩΣΗ
Πώς να συµπληρώσετε

τους νέους κωδικούς 

του Ε1 – Ποιους κωδικούς

πρέπει να προσέξετε

ΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ GAZPROM ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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Η ∆ΕΠΑ «Ο∆ΗΓΟΣ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
�Ποια είναι τα δύο αιτήµατα 

της Gazprom και τι ζητά η Ελλάδα

�∆ίνει τα ρέστα της η κυβέρνηση 

για την παραµονή του ρωσικού

κολοσσού στη διαγωνιστική

διαδικασία

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ;

∆ηµοσιεύµατα 

του διεθνούς Τύπου

βλέπουν… ολική

επαναφορά της

ελληνικής οικονοµίας

Η ∆ΕΠΑ «Ο∆ΗΓΟΣ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΓΙΑ 50.000 ΑΓΡΟΤΕΣ 

«Μαύρη λίστα»
Νέα δεδομένα 
στην τυποποίηση
ελαιόλαδου 
Ό,τι δεν κατάφερε επί χρόνια το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο, να μπει στα καλύ-
τερα εστιατόρια του κόσμου, φαίνεται
ότι θα το καταφέρει με κοινοτικό κα-
νονισμό.

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 25 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 25.5.2013

Με κύκλο εργασιών άνω των 
4 εκατ. ευρώ και εξαγωγές σε 30
χώρες, η εταιρεία Κρητών Άρτος
πρωταγωνιστεί στην αγορά αρ-
τοσκευασμάτων.

Τα κρητικά παξιμάδια
στις αγορές του κόσμου

σελ. 14

για χρέη στον ΕΛΓΑ

Από την οθόνη 
στο... χωράφι!
Ο γνωστός σκηνοθέτης Μανούσος
Μανουσάκης πρωταγωνιστεί πλέον
ως βιοκαλλιεργητής και το λάδι του
κερδίζει την αγορά εντός και εκτός
Ελλάδας!
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Όχι στο ίδιο τσουβάλι  

Υ
πάρχουν, ως γνωστόν, δύο

κατηγορίες αγροτών: η κα-
τηγορία εκείνων που ζουν
αποκλειστικά από την εργασία

που κάνουν στη γη και εκείνων που
συμπληρώνουν το εισόδημά τους ευ-
καιριακά μέσα από αυτήν. Ο διαχωρισμός
των αγροτών σε αυτές τις δύο κατηγορίες
ήταν και είναι γνωστός σε όλες τις κυ-
βερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα
από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα,
σε όλους όσοι χαράσσουν και ασκούν
την αγροτική πολιτική στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι γνώ-
ριζαν όλοι τις τεράστιες διαφορές που
υπάρχουν ανάμεσα στις δύο αυτές κα-
τηγορίες παραγωγών προϊόντων, οι
κρατούντες αντιμετώπισαν τους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες και τους πε-
ριστασιακούς αγρότες σχεδόν το ίδιο,
τους έβαλαν δηλαδή στο ίδιο τσουβάλι.
Η κοινή αντιμετώπιση απέναντι στις
δύο κατηγορίες αγροτών έχει δημιουρ-
γήσει –και θα δημιουργήσει στο μέλ-
λον– μεγάλες αδικίες σε όσους ζουν τις
οικογένειές τους από την αποκλειστική
σχέση με τη γη, αλλά και μια σειρά από
σημαντικές στρεβλώσεις στην αγροτική
παραγωγή και γενικότερα στην οικο-
νομία. Πλέον, επειδή σήμερα όλα τα δε-
δομένα, οικονομικά και κοινωνικά, στη
χώρα μας αλλά και στα άλλα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα
του προβληματικού σήμερα ευρωπαϊκού
Νότου, έχουν αλλάξει, οι αδικίες και οι
στρεβλώσεις του παρελθόντος πρέπει
να σταματήσουν. Πρέπει να σταματήσει
η τακτική του «όλοι μαζί στο ίδιο τσου-
βάλι» όχι μόνο για να προστατευτεί το
αγροτικό επάγγελμα και εισόδημα, αλλά
για να δοθεί μια πραγματική ευκαιρία
να αναπτυχθεί σε υγιείς βάσεις η αγροτική
και κτηνοτροφική παραγωγή. Να δοθεί
η ευκαιρία δηλαδή σε όσους ασχολούνται
αποκλειστικά με τη γη να προσφέρουν
αυτά που μπορούν. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

Θεσσαλούς, ως η μόνη οδός
για την ανάπτυξη, αλλά και ση-
μείο τριβής με τους Αιτωλοα-
καρνάνες, οι οποίοι αντιτίθενται
στην ιδέα.

σελ. 40

Παγιώνεται η τάση 
επιστροφής στη γη

Τον τελευταίο καιρό η φράση
«Επιστροφή στο χωριό» κερδίζει
τόσο τους νέους όσο και τους
γονείς τους, σύμφωνα και με
πρόσφατη πανελλαδική έρευνα
της εταιρείας Κάπα Research,
που δείχνει ότι επτά στους δέκα
γονείς θα ενθάρρυναν τα παιδιά
τους να ασχοληθούν επαγγελ-
ματικά με τον αγροτικό τομέα. 

σελ. 42

μενες αγορές, χαρακτηρίζουν
όλες οι πλευρές τη συμφωνία
μεταξύ της Μύλοι Λούλη και
της Al Dahra. Στα άμεσα σχέδια
των δύο πλευρών η δημιουργία
κοινής εταιρείας για επέκταση
σε Μέση Ανατολή και Αφρική.

σελ. 12

Τα πάνω-κάτω 
στην αγορά καπνού;

Ρυθμίσεις που μπορεί να αλλά-
ξουν σημαντικά τον τομέα του
καπνού στην Ελλάδα προωθεί
το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όπως διαφαίνεται στο
προσχέδιο της σχετικής νέας ΚΥΑ
που έστειλε προς διαβούλευση
στους αρμόδιους φορείς.

σελ. 17

Τα χρόνια προβλήματα 
διοίκησης στη γεωργία

Τα προβλήματα στην ελληνική
γεωργία είναι διαχρονικά και
γνωστά σε όλους, ενώ διογκώ-
νονται συνεχώς σε συνθήκες
έλλειψης σοβαρού σχεδιασμού,
με επικαλυπτόμενους και ασυν-
τόνιστους μεταξύ τους διοικη-
τικούς και υποστηρικτικούς μη-
χανισμούς σε όλα τα επίπεδα. 

σελ. 20

Το μαρτύριο 
της… σταγόνας

Ο Αχελώος και η εκτροπή του
τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί
ένα είδος εμμονής του πολιτικού
κόσμου της χώρας, όνειρο μάλ-
λον καθ’ υποβολήν για τους

Πόλεμος για το ΠΟΠ 
Καλαμάτας

Μεσσηνιακός πόλεμος έχει ξε-
σπάσει με αφορμή την επέκταση
της ζώνης Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης «Κα-
λαμάτα». Τα εμπλεκόμενα μέρη
έχουν χωριστεί σε δυο στρατό-
πεδα και ερίζουν για το αν το
ΠΟΠ πρέπει να επεκταθεί σε
όλη τη Μεσσηνία ή να παρα-
μείνει στην Καλαμάτα. 

σελ. 11

Deal της Μύλοι Λούλη με
τους Άραβες της Al Dahra 

Ένα πολύ δυνατό «χαρτί», που
θα δώσει ώθηση και περαιτέρω
προοπτικές ανάπτυξης για τον
κλάδο σε ταχέως αναπτυσσό-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τσιπουράδικα με ISO!
Τσιπουράδικα με πιστοποίηση
ISO θα διαθέτει εφεξής ο Βόλος,
με πρωτοβουλία της Ένωσης
Εστίασης Νομού Μαγνησίας, που
έχει στόχο την ανάδειξη του γα-
στρονομικού τουρισμού και την
προστασία της φήμης των ίδιων
των τσιπουράδικων, τα οποία
αποτελούν σημείο αναφοράς της
πόλης. Στόχος της πρωτοβουλίας,
όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένω-
σης Απόστολος Αθανασός, είναι
η προβολή των τσιπουράδικων
και η ενίσχυση του κλίματος εμ-
πιστοσύνης των πελατών προς
τα καταστήματα: «Με την πιστο-
ποίηση επιτυγχάνεται αυτός ο
στόχος, καθώς οι πελάτες θα απο-
λαμβάνουν μεζέδες που θα είναι
παρασκευασμένοι υπό αυστηρές
προϋποθέσεις και τσίπουρο που
θα είναι και αυτό ελεγμένο για
την ποιότητα και τη γνησιότητα
προέλευσής του». Στην υγειά μας! 
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Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό
τον τίτλο «50 χορτοκοπτικά και τα 50 πο-
δήλατα» από την εβδομαδιαία εφημερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η
εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό
έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελ-
λάδα. 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 25 Μαΐου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι  50 χορτο-
κοπτικά και 50 ποδήλατα, τα οποία θα κερ-

δίσουν 100 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νι-
κητών: 
4.1. Σε εκατό (100) φύλλα της Εφημερίδας,
η οποία θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 25
Μαΐου 2013, υπάρχει στη σελίδα 3 της εφη-
μερίδας μια κόκκινη σφραγίδα με την έν-
δειξη «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 Αθήναεπί της Λεωφόρου
Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου
2013 (ώρες: 09:30 - 18:00). 
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμ-
φανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία,
χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του μηχανή-

ματος και απόλλυται οριστικά για το 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). Το δώρο
θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της εται-
ρείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή
θα αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυχερού
αναγνώστη. 
4.2.  Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια
δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες και

λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του
φύλλου της 25ης Μαΐου 2013, σε περίπτωση
που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με
οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της
εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού
θα ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο
επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί
ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους
τυχερούς που θα κερδίσουν τα έπαθλα με
οποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο
μέσο όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-
φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο και
ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει
κάθε ειδησεογραφικό
στοιχείο σχετικό με την
απονομή του επάθλου, χωρίς
καμία πρόσθετη αμοιβή
προς τους συμμετέχοντες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Κυβερνητικές κόντρες για το φόρο
στα αγροτεμάχια

Α
ν και το υπουργείο Οικο-

νομικών, με μια λιτή ανα-
κοίνωση, επιχείρησε να
διασκεδάσει τα σενάρια

για επιβολή φόρου με το στρέμμα
το 2014, αναφέροντας απλώς ότι
μέχρι στιγμής «το ΥΠΟΙΚ δεν έχει
λάβει καμία απόφαση», οι αντιδράσεις
που διατυπώθηκαν από το εσωτερικό
της κυβέρνησης, τόσο εκ στόματος
του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου όσο
και από τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ
και της ΔΗΜΑΡ, είναι χαρακτηριστικές
για το κλίμα που επικρατεί.
Στο διά ταύτα, η φορολόγηση των
αγροτεμαχίων θα αποτελέσει γεγονός,
δεδομένου ότι τα έσοδα από τον
ενιαίο φόρο των ακινήτων πρέπει να
πιάσουν τους στόχους που επιβάλλει
η τρόικα. Άλλωστε, όπως υπογραμ-
μίζουν στην «Παραγωγή» υψηλόβαθ-
μα στελέχη του υπουργείου Οικονο-
μικών, θα πραγματοποιηθεί νέα συ-
νάντηση εντός των επόμενων ημερών,
δεδομένου ότι η κατάθεση του νέου

νομοσχεδίου και η εφαρμογή του
είναι στις άμεσες προτεραιότητες.
Όπως σημειώνουν «προσπαθούμε
να βρούμε τη δικαιότερη, πιο σωστή
και αποδεκτή απ’ όλα τα κόμματα
της κυβέρνησης» λύση, ωστόσο πα-
ραδέχονται ότι η υπόθεση «φορο-
λόγηση αγροτεμαχίων» στην παρούσα
συνθήκη είναι σταυρόλεξο για δυ-
νατούς λύτες.

Διαφοροποιήσεις
Σύμφωνα με τους ίδιους, υπάρχει σε
πολλά σημεία σύγκλιση απόψεων
μεταξύ των τριών κομμάτων και του
υπουργείου Οικονομικών, ωστόσο
οι ανακοινώσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ
όσο και από τη ΔΗΜΑΡ υποδεικνύουν
τις διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με
την ανακοίνωσή του για τα αγροτε-
μάχια, το ΠΑΣΟΚ προτείνει φορολό-
γηση στη βάση αντικειμενικών αξιών,
με πρόβλεψη για αφορολόγητο βάσει
έκτασης και αξίας. Στην περίπτωση
που οι υπηρεσίες του υπουργείου

Οικονομικών δεν είναι σε θέση να
προσδιορίσουν εγκαίρως τις αντικει-
μενικές αξίες των αγροτεμαχίων, τότε
για τη μεταβατική περίοδο του 2014
«μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση
της φορολόγησης κατά στρέμμα,
αλλά όχι με ενιαίο ποσό, όπως πρότεινε
το υπουργείο Οικονομικών».
Παράλληλα προτείνει να γίνει διάκριση
με βάση κριτήρια για τα αγροτεμάχια,
όπως, για παράδειγμα, αν είναι καλ-
λιεργήσιμα (αρδεύσιμα ή μη, κοντά
σε εθνικές οδούς ή όχι, παραθαλάσσια
ή μη, πεδινά, ημιορεινά ή ορεινά,
χρησιμοποιούνται για μονοετή καλ-
λιέργεια ή πολυετή) ή μη καλλιεργή-
σιμα (βοσκότοποι, δασικά).
Συγκεκριμένα, προτείνεται: 
8Για φυσικά πρόσωπα: Καθιέρωση
αφορολογήτου 50.000 ευρώ. Θέσπιση
προοδευτικής φορολογικής κλίμακας
με 8 ως 10 φορολογικούς συντελεστές
από 1 τοις χιλίοις μετά τις 50.000 και
ανώτερος συντελεστής 2% για αντι-
κειμενικές αξίες από 3 εκατ. ευρώ και
άνω.
8Για νομικά πρόσωπα: Θέσπιση
πέντε συντελεστών. Ειδικότερα:

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιο-
χρησιμοποιούμενα χτίσματα 2
τοις χιλίοις.
Ιδιοχρησιμοποιούμενα χτίσματα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 1
τοις χιλίοις.

Αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων οι-
κοπέδων κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα 6 τοις χιλίοις.
Μη κερδοσκοπικού 3 τοις χιλίοις
(λατρευτικοί - πολιτιστικοί χώροι
εξαιρούνται).
Αξία ακινήτων που εκμισθώνονται:
6 τοις χιλίοις κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, 3 τοις χιλίοις μη κερδο-
σκοπικού.

Από τη μεριά της, η ΔΗΜΑΡ με ανα-
κοίνωσή της θέτει προϋποθέσεις,
προκειμένου να αποδεχτεί μόνο για
το 2014 η φορολόγηση των αγροτε-

μαχίων να γίνει με τη στρεμματική
έκταση. Οι προϋποθέσεις είναι:
8να υπάρξει διαφοροποίηση της
επιβάρυνσης βάσει του τύπου της
φορολογούμενης έκτασης (αγροτική
καλλιέργεια, χέρσο, δασική έκταση
κ.ο.κ.) και
8ενδεχόμενη επιβάρυνση σε σχέση
με τη φορολογική υποχρέωση του
2014 (για την ίδια ακίνητη περιουσία)
να διορθωθεί μέσω του συμψηφισμού
του πλεονάζοντος ποσού με τη φο-
ρολογική υποχρέωση της χρήσης
του 2015. 
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Έντονες αντιδράσεις αγροτικών φορέων για τον τρόπο
φορολόγησης των αγροτεμαχίων, αλλά και τριβές μεταξύ 
των τριών κομμάτων της κυβέρνησης, καθυστερούν 
την οριστικοποίηση των σχετικών μέτρων.

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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



Η
διοίκηση του οργανισμού

φέρεται αποφασισμένη
να «κυνηγήσει» με κάθε
μέσο την είσπραξη των

οφειλομένων. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα
στο Μάιο, θα σταλούν ειδοποιητήρια
από το ΚΕΠΥΟ στους εν λόγω αγρότες
ώστε να τακτοποιήσουν την οφειλή
τους, αλλιώς τα χρήματα αυτά θα ει-
σπραχθούν από τις εφορίες και εν-
δέχεται να υπάρξει προσαύξηση. 
Η νέα διοίκηση του ΕΛΓΑ, υπό τον
Βασίλη Έξαρχο, παράλληλα με την
είσπραξη των οφειλομένων σχεδιάζει
και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο,
σχετικά με τις διαδικασίες εκτίμησης
και αποζημίωσης των ζημιών, τις
καλύψεις, αλλά και τον υπολογισμό
των εισφορών που καταβάλλουν οι
αγρότες προς το φορέα. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι για την περίοδο μετά
το 2014, και με τις υποδείξεις της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ), εκτιμάται ότι θα δοθεί το πε-
ριθώριο για διεύρυνση των επιδο-
τούμενων προαιρετικών ασφαλίσε-
ων, όπως, π.χ., της ασφάλισης γε-
ωργικού εισοδήματος. 
Ήδη έχουν συγκροτηθεί σχετικές
ομάδες εργασίας, οι οποίες θα υπο-
βάλουν μια αρχική πρόταση έως το

τέλος Ιουνίου, την οποία και θα επε-
ξεργαστεί η διοίκηση του οργανισμού
και το τελικό πόρισμα αναμένεται να
πάρει μορφή σχεδίου νόμου στα τέλη
του καλοκαιριού. 

Μικρές διορθώσεις
Απαντώντας στις διαμαρτυρίες των
αγροτών για τις υψηλές εισφορές,
ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Αργύρης
Μποτός ανέφερε ότι δεν είναι υψη-
λότερες σε σχέση με την περίοδο
που οι εισφορές αντιστοιχούσαν
στο 3% επί των τιμολογίων πώλησης. 
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Εξάρχος
σημείωσε ότι οι όποιες διορθώσεις
θα είναι μικρής κλίμακας, καθώς το
σύστημα υπολογισμού και είσπραξης
των εισφορών αποδείχτηκε σωστό
και ο οργανισμός βρίσκεται σε καλή
οικονομική κατάσταση, εικόνα που
δύναται όχι μόνο να διατηρηθεί
αλλά και να βελτιωθεί στο βαθμό

που η πολιτεία και οι αγρότες τηρούν
με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στον ΕΛΓΑ. Προϋπόθεση
επίσης να συνεχιστεί σε όλα τα επί-
πεδα η προσπάθεια του νοικοκυ-
ρέματος και, βέβαια, να μην υπάρ-
ξουν ακραία καιρικά φαινόμενα σε
πολύ μεγάλες εκτάσεις. 
Όσον αφορά τις πληρωμές για το
2012, έχουν ήδη καταβληθεί 82 εκατ.
ευρώ και απομένουν ακόμη να δο-
θούν 25 εκατ. ευρώ, από τα οποία
τα 8 εκατ. θα καταβληθούν το αρ-
γότερο μέχρι 31 Μαΐου και τα υπό-
λοιπα τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ,
έχουν αρχίσει να πληρώνονται και
αποζημιώσεις για ζημιές των αρχών
του 2013. 

Αναδιάρθρωση 
Ταυτόχρονα, στο επόμενο διάστημα
θα είναι έτοιμο και το νέο οργανό-
γραμμα του οργανισμού, το οποίο
θα περιλαμβάνει, πέρα από τη μείωση
του μισθολογικού κόστους, τη με-
τεγκατάσταση των περιφερειακών
υπηρεσιών ώστε να μην πληρώνουν
υψηλά ενοίκια. Παράλληλα, θα γίνει
μείωση των περίπου 2.500 ανταπο-
κριτών του ΕΛΓΑ στους δήμους, στο
πλαίσιο του Καλλικράτη. Στον αντί-
ποδα, ολοκληρώνονται οι 150 εγκε-
κριμένες προσλήψεις γεωτεχνικών,
κτηνιάτρων, γεωπόνων με τρίμηνες
συμβάσεις, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκαν
επιπλέον 90 προσλήψεις γεωτεχνικών
με 4μηνες συμβάσεις. Η σχετική προ-
κήρυξη θα γίνει αργότερα.
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Χωρίς αποζημίωση για το 2012 και το 2013 μένουν 50.000
περίπου αγρότες, οι οποίοι το 2011 δεν κατέβαλαν την εισφορά
υπέρ του οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ). Ανάλογο κίνδυνο αντιμετωπίζει και μεγάλος αριθμός
αγροτών οι οποίοι δεν φάνηκαν συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους προς τον οργανισμό το 2012. 
Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών διαβλέπουν

το επόμενο διάστημα παράγοντες του
χώρου της ιδιωτικής ασφάλισης, όσο ο
ΕΛΓΑ διατηρεί σε εξαιρετικά χαμηλό
βαθμό τις δικές τους καλύψεις. Ήδη, η
ΑΤΕ Ασφαλιστική, θυγατρική του ομίλου
Πειραιώς, αναμένεται να παρουσιάσει
μέχρι το τέλος του έτους περί τα τέσσερα
με πέντε νέα προγράμματα με αιχμή τη
συμβολαιακή καλλιέργεια, παράλληλα
με τα προγράμματα χρηματοδότησης
που έχει ανακοινώσει η τράπεζα.
Όπως αναφέρουν στελέχη από την ασφα-
λιστική αγορά, ο ΕΛΓΑ, με βάση την υφι-
στάμενη νομοθεσία, αποζημιώνει κάθε
αγρότη μέχρι του ποσού των 70.000
ευρώ, με αποτέλεσμα να μην ασφαλίζονται
(ή να ασφαλίζονται μερικώς) στον Ορ-
γανισμό οι καλλιέργειες με μεγάλη αξία. 
Τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι προκει-
μένου να μπορέσει να αναπτυχθεί πε-

ρισσότερο αυτός ο τομέας ασφάλισης
θα πρέπει να δρομολογηθεί η εναρμόνιση
της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές πρακτικές,
που προβλέπουν επιδοτούμενη προαι-
ρετική ασφάλιση. Έτσι, οι ιδιωτικές
εταιρείες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά στον κρατικό φορέα
ασφάλισης, προσφέροντας περαιτέρω
καλύψεις στον αγροτικό κόσμο. 
Κάνοντας χρήση της επιδότησης των
ασφαλίστρων –πρακτική που ακολουθούν
και άλλες χώρες  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο–,
η επιβάρυνση της εισφοράς για τους
αγρότες δεν θα είναι αποτρεπτική και
θα δοθεί η δυνατότητα να αυξήσουν τις
καλύψεις τους. 
Τοποθετούμενος πρόσφατα ο ίδιος ο
πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ανέφερε ότι «η προ-
αιρετική ασφάλιση θα πρέπει να είναι
ελεύθερη και να έχουν τη δυνατότητα
και ιδιωτικές εταιρείες να δραστηριο-

ποιηθούν», σημειώνοντας ωστόσο ότι
«ο ρόλος του ΕΛΓΑ συνάδει με τα χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής γεωργίας, που
η πλειονότητα των αγροτών διατηρούν
μικρές εκμεταλλεύσεις», ενώ επισήμανε
ότι «ο φορέας δεν αποσκοπεί στην ανά-
πτυξη κερδοφορίας, παρά μόνο του απο-
θεματικού του, ώστε να μπορεί να απο-
ζημιώνει έγκαιρα και δίκαια τους δι-
καιούχους». 

Προοπτικές ανάπτυξης
Τις προοπτικές της ασφάλισης γεωργικών
εκμεταλλεύσεων αποκαλύπτουν και οι
διεθνείς εξελίξεις. Σύμφωνα με πρόσφατη
έκθεση της Swiss Re, τα έσοδα των γε-
ωργικών ασφαλίσεων στις αναδυόμενες
αγορές αναμένεται να αυξηθούν μέχρι
το 2025 στα 15 με 20 δισ. δολάρια, με
γνώμονα ότι η παγκόσμια παραγωγή
εκτιμάται θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον
60% μέχρι το 2050, για να ανταποκριθεί

στην αυξανόμενη ανάγκη των ανθρώπων
για τροφή. Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, τα ασφάλιστρα στον
κλάδο γεωργικών ασφαλίσεων το 2011
εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλ-
θαν σε 23,5 δισ. δολάρια, με τις αναδυόμενες
αγορές να παράγουν περίπου 5 δισ. δο-
λάρια. Μεταξύ των ετών 2005 και 2011
τα γεωργικά ασφάλιστρα από τις ανα-
δυόμενες αγορές αυξήθηκαν –περί-
που– κατά 30%, έναντι 20% σε παγκόσμιο
επίπεδο. Μάλιστα οι αγορές της Κίνας
και της Ινδίας αντιπροσωπεύουν το 62%
της παραγωγής ασφαλίστρων των ανα-
δυόμενων αγορών. Ωστόσο, η διείσδυση
της ιδιωτικής ασφάλισης στις αναδυόμενες
αγορές εξακολουθεί να παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα και, σύμφωνα με την
έκθεση, υπάρχει, με βάση το δυναμικό
της ασφαλιστικής αγοράς, η δυνατότητα
να τετραπλασιαστεί η παραγωγή ασφα-
λίστρων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ «ΜΑΥΡΙΣΜΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ

«Μαύρη λίστα» για χρέη στον ΕΛΓΑ

Μπαίνουν στο «παιχνίδι» οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 

Η νέα διοίκηση του ΕΛΓΑ
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Ο
ι επενδύσεις αφορούν την

ανανέωση του εξοπλισμού
των γραμμών παραγωγής,
τα υλικά συσκευασίας, την

ασφάλεια, αλλά και ό,τι σχετίζεται και
υποστηρίζει το περιβάλλον, όπως
είναι οι επενδύσεις στα λεγόμενα
«πράσινα ψυγεία». 
Μιλώντας στην «Παραγωγή», στελέχη
της επιχείρησης υπογραμμίζουν πως
οι επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ εντάσ-
σονται στο πρόγραμμα που «τρέχει»
η επιχείρηση για την περίοδο 2012-
2015. Σημειώνεται πως και το 2012
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επένδυσε ακό-
μα 20 εκατ. ευρώ, ενώ έως το 2015
οι επενδύσεις θα ανέλθουν στα 50
εκατ. ευρώ. 
Κύριο μέλημα της διοίκησης, παρά
την ύφεση, είναι να διατηρήσει στα-
θερό το επενδυτικό πλάνο που έχει
εκπονήσει για την Ελλάδα, δίνοντας
έτσι «ψήφο εμπιστοσύνης» στη χώρα
μας, αν και η εξαγωγική της δραστη-
ριότητα παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ως μέλος του
ομίλου Heineken, έχει επενδύσει πε-
ρισσότερα από 500 εκατ. ευρώ τα
τελευταία 12 χρόνια, ενώ εδώ και 50
χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της ελληνικής κοινωνίας. Συνολικά,
το 95% των προμηθευτών της είναι
ελληνικές εταιρείες (4.350), ενώ το
90% του κόστους παραγωγής και των
δαπανών της μένει στην Ελλάδα. Δια-
τηρεί τρία εργοστάσια παραγωγής
μπίρας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Πάτρα, διαθέτει στην Πάτρα και στη
Θεσσαλονίκη τα δύο μοναδικά βυ-
νοποιεία στην Ελλάδα και απασχολεί
άμεσα 1.000 εργαζομένους. 
Όπως τόνισε ο κ. Μηνάς Μαυρικάκης,
ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της Αθη-
ναϊκής Ζυθοποιίας, η εταιρεία παρα-
μένει προσηλωμένη στο στόχο της
για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών
της, τόσο στις αγορές όπου ήδη δρα-
στηριοποιείται όσο και σε άλλες, τις
οποίες αναζητά. Σημειώνεται ότι η
επιχείρηση προχωρά σε εξαγωγές,

μεταξύ άλλων, σε Λίβανο και Ινδία.
Παράγει και διαθέτει μέσα από ένα
εκτεταμένο δίκτυο διανομής περισ-
σότερα από 25 προϊόντα σε 20 χώρες
στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Μέ-
ση Ανατολή και στην Ωκεανία. 
Σύμφωνα με τον κ. Μαυρικάκη, οι
εξαγωγές αποτελούν το 10% της πα-
ραγωγικής δραστηριότητας της επι-
χείρησης και, δεδομένων των πωλή-
σεών της, ύψους 14 εκατ. ευρώ για
την προηγούμενη χρονιά, η διοίκηση
προσβλέπει σε αύξηση της εξαγωγικής
της δραστηριότητας στο 20%. Μά-
λιστα, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαυ-
ρικάκης, η δέσμευση που έδωσε ανοι-
χτά η εταιρεία τον Οκτώβριο του
2012 για ενίσχυση των εξαγωγών στο
20% της παραγωγικής της δραστη-
ριότητας θα τηρηθεί, αφού η παρουσία
της στις διεθνείς αγορές αποφέρει
σημαντικά κέρδη. 
Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος
των εξαγωγών θα ξεπεράσει τις
500.000 εκατόλιτρα, ενώ οι πωλήσεις
σε αξία θα υπερβούν τα 25 εκατ.
ευρώ, από 284.000 εκατόλιτρα μπί-
ρας και 14 εκατ. ευρώ που ήταν αν-
τίστοιχα το 2012. 

Η πορεία το 2012
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτε-
λέσματα για το 2012, η μείωση της
εσωτερικής κατανάλωσης είχε ως
αποτέλεσμα την πτώση των πωλή-
σεων κατά 12,4%, σε αντιστοιχία με
τη συνολική πτώση της αγοράς μπίρας. 
Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρείας
διαμορφώθηκαν σε 341 εκατ. ευρώ,
έναντι 389,3 εκατ. ευρώ το 2011, τα
προ φόρων κέρδη της ανήλθαν στα
29 εκατ. ευρώ, έναντι 61,4 εκατ. τον
προηγούμενο χρόνο, ενώ τα μετά
φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα
24,2 εκατ. ευρώ από 48,6 εκατ. ευρώ. 
Σημαντικοί παράγοντες που επηρέ-
ασαν τη μείωση των κερδών ήταν η
απορρόφηση του αυξημένου κόστους
ενέργειας και πρώτων υλών, η πλήρης
διατήρηση των υποδομών της εται-
ρείας τόσο σε λειτουργικές εγκατα-
στάσεις όσο και σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό, καθώς επίσης και η υλοποίηση
εκτεταμένου πλάνου διάθεσης προ-
ϊόντων με ειδικές προσφορές. 
Η εταιρεία για το 2012 απέδωσε για
φόρους και τέλη 71,8 εκατ. ευρώ,
μαζί με τις εισφορές και ειδικούς φό-
ρους ανήλθε στα 162 εκατ. ευρώ, ενώ
το σύνολο φόρων, τελών και εισφορών
στην 5ετία 2008-2012 αντιστοιχεί σε
1 δισεκατομμύριο ευρώ. 

Η επαφή με την Craft 
Αναφερόμενος στα πρόσφατα δη-
μοσιεύματα που ήθελαν την Craft να
έχει κάνει κρούση στην Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία με σκοπό τη μεταξύ τους
στρατηγική συνεργασία, ο κ. Μαυρι-
κάκης ανέφερε πως έχει υπάρξει σχε-
τική επαφή με τη μικροζυθοποιία
Craft, η οποία ωστόσο δεν βρίσκεται
σε στάδιο διαπραγματεύσεων. «Εμείς
εξετάζουμε συνεργασίες που μας
προτείνουν» τόνισε ο ίδιος.
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Εκμεταλλευόμενη αφενός τους θετικούς οιωνούς για την εγχώρια
αγορά ζυθοποιίας και αφετέρου τη στροφή των καταναλωτών 
στις ελληνικές εταιρείες, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απαντά στην
οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας με επενδύσεις 
ύψους 20 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του
επενδυτικού πλάνου για ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ρίχνει 20 εκατ. ευρώ
στην αγορά 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Εκτίμηση του κ. Μαυρικάκη είναι
πως η εικόνα που παρουσιάζει

η εγχώρια αγορά ζυθοποιίας είναι
βελτιωμένη συγκριτικά με τα προ-
ηγούμενα έτη. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καλοκαιρινοί
μήνες του χρόνου είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικοί για το προϊόν και ενδεικτικοί
για την πορεία του, οπότε προς το
παρόν είναι νωρίς για εκτιμήσεις όσον
αφορά το τρέχον έτος. 
Με βάση πάντως έρευνα για το 2012,
οι πωλήσεις μπίρας σε όγκο έφτασαν
τα 64,3 εκατ. λίτρα, σημειώνοντας
άνοδο 10,3%, ενώ σε αξία αυξήθηκαν
κατά 6,6% και ανήλθαν σε 125,6 εκατ.
ευρώ, από 117,9 εκατ. ευρώ που ήταν
το 2011. 
Σημαντικό ρόλο στην αναζωπύρωση
της ζήτησης έπαιξε η στροφή των
καταναλωτών από τα ακριβά αλκοο-
λούχα ποτά, όπως το ουίσκι και η
βότκα, σε φτηνότερες λύσεις, όπως
η μπίρα (το άλλο που αυξάνει τα
μερίδια του είναι το ούζο και το τσί-
πουρο). 
Στον αντίποδα, εντελώς διαφορετική
είναι η εικόνα που εμφανίζει η αγορά
της μπίρας σε εστιατόρια, νυχτερινά
κέντρα και μπιραρίες. Η καθίζηση
που έχει υποστεί ο κλάδος της εστίασης
και της νυχτερινής διασκέδασης (υπο-
λογίζεται πως έχει χάσει πάνω από
το 50% του τζίρου του από το 2010
μέχρι σήμερα) έχει συμπαρασύρει
προς τα κάτω και τις πωλήσεις μπίρας
στη λεγόμενη κρύα αγορά (καφετέριες,
εστιατόρια, περίπτερα κ.ά.). 

Η αγορά 
της ζυθοποιίας 

Κύριο μέλημα 

της εταιρείας, παρά 

την ύφεση, είναι 

να διατηρήσει σταθερό 

το επενδυτικό πλάνο 

που έχει εκπονήσει 

για την Ελλάδα





Μ
ε απόφασή της η Κομισιόν βάζει

τάξη στο ζήτημα του πώς σερβί-
ρεται το ωμό, συνοδευτικό ελαι-
όλαδο στα εστιατόρια των 27 χω-

ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα μέτρα θα
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και απα-
γορεύουν το σερβίρισμα σε εστιατόρια από
μπολάκια ή φιαλίδια που δεν είναι σφραγισμένα
και μπορούν να ξαναγεμιστούν. 
Το σερβίρισμα θα πρέπει να γίνεται σε σφρα-
γισμένα δοχεία, με αναγεγραμμένα τα στοιχεία
του ελαιόλαδου και τα οποία θα πετιούνται
όταν αδειάζουν. 
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι, εφόσον
εφαρμοστεί με αυστηρότητα η νέα διάταξη,
μπορεί να υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές του
ελληνικού ελαιολάδου, πάνω από τους 50.000
τόνους. Tο βασικό πλεονέκτημα ωστόσο είναι
η υπεραξία που μπορεί να προσφέρει η πώληση
του τυποποιημένου ελαιόλαδου στους Έλληνες
παραγωγούς και μεταποιητές, δεδομένου ότι
μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της διακί-
νησης του ελαιόλαδου στη χώρα μας και στο
εξωτερικό γινόταν χύμα. 

Η απόφαση
Με την απόφαση καταργούνται οριστικά από
τον Ιανουάριο του 2014 τα ανώνυμα επαναγε-
μιζόμενα φιαλίδια με τα οποία προσφέρεται
ελαιόλαδο στα τραπέζια των επιχειρήσεων
εστίασης (ταβερνών, εστιατορίων, ξενοδοχείων,
καφέ κ.ά.). 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ελαιόλαδο που
προσφέρεται από επιχειρήσεις εστίασης (νωπό)
στους τελικούς καταναλωτές θα πρέπει να είναι
συσκευασμένο σε δοχεία εφοδιασμένα με σύ-
στημα ανοίγματος, που να μην μπορεί να ξα-
νακλείσει μετά την πρώτη χρήση του και να
μην επιτρέπει το ξαναγέμισμα του δοχείου όταν
το περιεχόμενό του τελειώσει. 
Με τις διατάξεις αυτές, ξενοδοχεία, εστιατόρια
και καφέ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στο
εξής επώνυμες φιάλες μιας χρήσεως (με καπάκια
που δεν επιτρέπουν ξαναγέμισμα). Στόχος είναι
να αποφευχθούν πρακτικές επιχειρήσεων που
σερβίρουν ελαιόλαδο υποβαθμισμένο ή ανα-
μιγμένο με φτηνότερα έλαια και να εξασφαλι-
στούν πληροφορίες για τους καταναλωτές σχε-
τικά με το είδος του ελαιόλαδου που τους προ-
σφέρεται, για το ποιος το παρασκευάζει και
από πού προέρχεται. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι πρόκειται
για μια κίνηση με σκοπό να βελτιωθεί η υγιεινή
και η οποία θα διασφαλίζει στους καταναλωτές
ότι το ελαιόλαδο που τους σερβίρετε στα εστια-
τόρια δεν έχει διαλυθεί με χαμηλότερης ποι-
ότητας λάδι. 

Θέματα που παραμένουν ανοιχτά είναι το ποιο
θα είναι το κατάλληλο μέγεθος των φιαλιδίων
και αν θα κοστολογούνται χωριστά στους κα-
ταλόγους ή αν θα προσφέρονται γενικά όταν
τα φαγητά το απαιτούν (π.χ., σαλάτες, βραστά
κ.λπ.) και θα επιβαρύνουν το γενικό λογαριασμό.
Αυτό όμως είναι θέμα που θα αντιμετωπιστεί
στην πράξη από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 
Με τον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται ότι οι
ετικέτες των συσκευασιών ελαιολάδου θα
πρέπει να αναφέρουν κατά τρόπο πιο ορατό
και εύκολο το όνομα του προϊόντος και την
καταγωγή του, ενώ καθορίζεται και το μέγεθος
των γραμμάτων που πρέπει να έχει κάθε συ-
σκευασία ανάλογα με το μέγεθός της. Ειδικότερα,
το μέγεθος θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο
από 2 mm για ονομαστικό όγκο ίσο ή μικρότερο
από 250 ml, 3 mm για ονομαστικό όγκο 250
ml έως και 1.000 ml και 4 mm για ονομαστικό
όγκο μεγαλύτερο από 1.000 ml. 

Αυστηρές ποινές 
Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους
για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον
Κανονισμό και να ορίσουν τις δικές τους «κα-
τάλληλες» εθνικές κυρώσεις, οι οποίες θα πρέπει
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και απο-
τρεπτικές. Προϊόντα που παρήχθησαν και επι-
σημάνθηκαν ή εισήχθηκαν στην ΕΕ πριν από
το 2014 μπορούν να πωλούνται έως ότου εξαντ-
ληθούν. 
Η απόφαση πάντως δεν ελήφθη ομόφωνα.
Βρήκε μεν τη στήριξη των 15 από τις 27 κυ-
βερνήσεις –ανάμεσά τους και των ελαιοπαρα-
γωγικών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορ-
τογαλία)–, ωστόσο η Γερμανία «αντιτάχθηκε»,
ενώ η Βρετανία απείχε. 
Η γερμανική εφημερίδα «Suddeutsche Zeitung»
περιέγραψε το σχέδιο ως «την πιο περίεργη
απόφαση μετά τη θρυλική οδηγία για την καμ-
πυλότητα των αγγουριών». Διαφορετική άποψη
είχε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλιβερ Ντρου,
ο οποίος τόνισε ότι «με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαι-
όλαδου παγκοσμίως –παράγοντας το 70% της
συνολικής ποσότητας ελαιόλαδου–, ίσως αυτό
είναι κάτι παραπάνω από μια καλή είδηση για
τους Ευρωπαίους καταναλωτές».
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Ό,τι δεν κατάφερε επί χρόνια το ελληνικό ελαιόλαδο, να μπει στα
καλύτερα εστιατόρια του κόσμου και της Ελλάδας τυποποιημένο,
φαίνεται ότι θα το καταφέρει με κοινοτικό κανονισμό. 

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Εντολή για αυστηρούς ελέγχους ώστε να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η

διακίνηση ελαιοκομικών προϊόντων που δεν
ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των σημάνσεων και να επιβληθούν κυρώσεις
σε όλη την αλυσίδα διακίνησης (παραγωγούς,
ελαιοτριβεία, τυποποίηση, εμπόρους, χώρους
εστίασης) όταν η διακίνηση γίνεται με μη
σύννομο τρόπο έδωσε κατά τη διάρκεια σύ-
σκεψης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Μάξιμος Χαρακόπουλος. 
Στη σύσκεψη ο αναπληρωτής υπουργός έδωσε
εντολή για τον καλύτερο συντονισμό και την
εντατικοποίηση των ελέγχων από τους αρ-
μόδιους φορείς (ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Υπη-
ρεσίες ΥΠΑΑΤ και ΔΑΟΚ). Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της τυπο-
ποίησης του ελληνικού ελαιόλαδου, ώστε να
είναι εγγυημένη η ασφάλεια και η ποιότητά
του, προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη
η προώθησή του στις ξένες αγορές, και στην
πάταξη φαινομένων νοθείας και διακίνησης
χύμα-ανώνυμου ελαιολάδου. 

Κύμα... ελέγχων!

Τα νέα μέτρα θα ισχύουν 

από την 1η Ιανουαρίου 2014 

και απαγορεύουν 

το σερβίρισμα σε εστιατόρια 

από μπολάκια 

ή φιαλίδια που δεν 

είναι σφραγισμένα 

και μπορούν να ξαναγεμιστούν 

Αλλάζουν τα δεδομένα για 
την τυποποίηση του ελαιολάδου

ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση του
ωιδίου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καλ-

λιέργεια βρίσκεται σε στάδιο ευαίσθητο για την προ-
σβολή. 
Συνιστάται η προσοχή των αμπελουργών, οι οποίοι
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να επι-
θεωρούν τον αμπελώνα τους, προκειμένου να κα-
ταστρέφουν τους βλαστούς που έχουν προσβληθεί. 
Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με καλλιεργητικά
μέτρα, όπως τα θερινά κλαδέματα, που διευκολύνουν
τον αερισμό και τον άπλετο φωτισμό της νεαρής
βλάστησης και των ανθοταξιών. 
Κρίνεται αναγκαία η ορθολογική επιλογή και η
εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες,
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας
ανθεκτικότητας του μύκητα. 
Η καταπολέμηση του ωιδίου μπορεί να συνδυαστεί
με την καταπολέμηση του περονόσπορου.

ΚΑΠΝΟΣ

Σε περίπτωση προσβολής των κα-
πνοφύτων από αφίδες (μελίγκρες)

ενδείκνυται ο ψεκασμός των φύλλων
με τα κατάλληλα σκευάσματα, μόλις εμ-
φανιστεί ο εχθρός και ένας επαναληπτικός
ψεκασμός μετά από 20-30 ημέρες εάν
σημειωθεί επανεμφάνιση των εντόμων.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την
παρακολούθηση και την καταπολέμηση
τυχόν εμφάνισης του περονόσπορου
στον καπνό.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΑΡΔΕΥΣΗ) 

Aπαγορεύεται η άρδευση του σκλη-
ρού σιταριού αυτή την εποχή επειδή

βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του
γεμίσματος του σπόρου. Το φυτό, που
συμπληρώνει σιγά-σιγά το βιολογικό
του κύκλο πλησιάζοντας προς την ωρί-
μανση, κινδυνεύει να αυξήσει το ποσοστό
του φαρινώδους ενδοσπερμίου του, σε
βάρος του υαλώδους, κι έτσι το σκληρό
ενδοσπέρμιο που επιζητείται να μετα-
τραπεί σε ημίσκληρο και ακατάλληλο
για την παρασκευή υψηλής ποιότητας
ζυμαρικών, που είναι και το ζητούμενο
από το αλεύρι του σκληρού σιταριού. 

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σε περιοχές που το επιφανειακό στρώ-
μα του εδάφους έχει σχηματίσει

κρούστα (έχει γίνει σκληρό) και εμποδίζει
το ομαλό φύτρωμα, συνιστάται να χρη-
σιμοποιηθούν τα ειδικά οδοντωτά πε-
ριστροφικά σκαλιστήρια για το σπάσιμο
της κρούστας. Στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα,
το σπάσιμο της κρούστας γίνεται εύκολα
με ειδικούς τροχούς που έχουν στην πε-
ριφέρειά τους σειρές από καρφιά μήκους
10 εκατοστών, ή με ειδικά δίχαλα που
σπάζουν την κρούστα από τη μια και
την άλλη πλευρά της γραμμής. 
Στις καλλιέργειες του βαμβακιού που
έχουν φυτρώσει κανονικά και που οι
υψηλές θερμοκρασίες της εποχής ευ-
νοούν το φύτρωμα μεγάλου αριθμού
ζιζανίων επιβάλλεται η αντιμετώπισή
τους με μηχανικό σκάλισμα στα διαστή-
ματα μεταξύ των γραμμών σποράς. Ως
καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής τους,
τώρα που τα φυτά είναι μικρά, θεωρείται
το βοτάνισμα, με το οποίο αντιμετωπί-
ζονται τα ζιζάνια και πάνω στη γραμμή
σποράς, αλλά αποφεύγεται γιατί έχει
υψηλό κόστος. 

ΑΜΠΕΛΙ

Περίοδος κατά την οποία σε κάποιες περιοχές
της χώρας παρατηρούνται προσβολές των

νεαρών καρπών από ρυγχίτη, με αποτέλεσμα
αρχικά οι καρποί να μαυρίζουν και τελικά να
πέφτουν. Συνιστάται η καταπολέμηση του εντόμου
να γίνει μαζί με εκείνη για τον πυρηνοτρήτη, σε
ελαιώνες που σημειώθηκαν σοβαρές προσβολές
την προηγούμενη χρονιά, χρησιμοποιώντας πάντοτε
το κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο που θα
δράσει συνδυαστικά.

Ο ψεκασμός ενδείκνυται να γίνει όταν ο καρπός
της ελιάς έχει μέγεθος τουλάχιστον 4-5 χιλιοστά,
κι αυτό γιατί ο πυρηνοτρήτης δεν ωοτοκεί σε καρ-
πούς μικρότερου μεγέθους, ενώ η εφαρμογή του
εντομοκτόνου θα πρέπει να επαναληφθεί μετά
από 2-3 εβδομάδες, ανάλογα βέβαια με το σκεύασμα
που χρησιμοποιήθηκε. 
Επισημαίνεται ότι τυχόν τροφοπενίες σιδήρου
πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη χρησιμοποίηση
σκευασμάτων χηλικού σιδήρου. 

ΕΛΙΑ

Στο βαμβάκι είναι αναγκαία η αντιμετώπιση των πρώτων ζιζανίων, στον καπνό 
των αφίδων, στην ελιά του ρυγχίτη και του πυρηνοτρήτη, στο αμπέλι του ωιδίου, 
στη ροδακινιά του φυλλοδέτη, του βλαστορύκτη, της ανάρσιας και άλλων εντόμων.
Προσοχή! Να μη λείψει νερό από τις φυτείες της πατάτας, ενώ πρέπει να λείψει 
στο σκληρό σιτάρι.

Γράφουν οι γεωπόνοι  ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ 

ΠΑΤΑΤΑ

Ιδιαίτερη φροντίδα είναι απαραίτητη
για την άρδευση της πατάτας, σε πε-

ριπτώσεις που οι φυτείες εγκαταστά-
θηκαν όψιμα. Στα πρώτα στάδια της
ανάπτυξής τους η υπερβολική υγρασία
του εδάφους προκαλεί τη δημιουργία
πολλών παθογόνων, ενώ αντίθετα η έλ-
λειψη καθυστερεί την ομαλή ανάπτυξη.
Με την έναρξη σχηματισμού των κον-
δύλων οι απαιτήσεις της καλλιέργειας
σε νερό αυξάνονται και οι αρδεύσεις
πρέπει να είναι συνεχείς. 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Απαιτείται άμεση επέμβαση για την
αντιμετώπιση του φυλλοδέτη της

ροδακινιάς. 
Σε περιπτώσεις με ιστορικό σοβαρής
προσβολής συνιστάται επανάληψη του
ψεκασμού με κατάλληλα, εγκεκριμένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ σε
οπωρώνες με ιστορικό μειωμένης προ-
σβολής ενδείκνυται ένας μόνο ψεκασμός. 
Τα ίδια ισχύουν και για την καταπολέμηση
της ανάρσιας της ροδακινιάς, η επέμβαση
για την οποία καταπολεμά αποτελεσμα-
τικά και το βλαστορύκτη. Επισημαίνεται
ότι οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν συ-
νήθως ικανοποιητικά και τις αφίδες και
τους θρίπες. Σημειώνεται ότι εάν γίνει
προσεκτική επιλογή των φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων, καθώς και του χρό-
νου επέμβασης, μπορεί να επιτευχθεί
η ταυτόχρονη καταπολέμηση του φυλ-
λοδέτη και της ανάρσιας. 



Τ
ο υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων
φέρεται να είναι εκνευρι-
σμένο από τη διαμάχη,

ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου
απορρίπτει ως άκαιρη χρονικά τη
συζήτηση, από τη στιγμή που η δια-
δικασία επέκτασης της ΠΟΠ είναι
στο τελευταίο στάδιο.

Το χρονικό
Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν ο
κ. Δημήτρης Γυφτέας, πρόεδρος του
εξαγωγικού τμήματος του Επιμελη-
τηρίου Μεσσηνίας, έστειλε επιστολή
στο ΥΠΑΑΤ ζητώντας την ακύρωση
της επέκτασης της ζώνης ΠΟΠ. Κάτι
που προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα
και μέσα στο ίδιο το επιμελητήριο,
το οποίο δεν σχολιάζει επισήμως
την υπόθεση. Ο κ. Γυφτέας υπερα-
μύνεται της θέσης του και σημειώνει
πως «δεν υπάρχει ΠΟΠ περιοχή που
να τυποποιείται εκτός αυτής το προ-
ϊόν της». Εκτιμά πως, αν αφήσουμε
ελεύθερη κατά βούληση την τυπο-
ποίηση του λαδιού, θα καταλήγει
σε άλλες χώρες της ΕΕ. Μάλιστα,
φέρει ως παράδειγμα το θέμα με
την Ιταλία, όπου παίρνουν χύμα ελ-
ληνικό έξτρα παρθένο λάδι, το ανα-
μειγνύουν με δικό τους και το που-
λούν με όποια σφραγίδα θέλουν.

Κάτι τέτοιο δεν μπορεί
να ελεγχθεί από τις ελ-
ληνικές αρχές. 

Μάλιστα, επισημαίνει πως ζητείται
η επέκταση της ΠΟΠ σε όλη τη Μεσ-
σηνία, όταν από τους μέχρι τώρα
παραγόμενους 6.600 τόνους που-
λάμε τυποποιημένους τους 2.000
τόνους. «Την υπεραξία πρέπει να
την πάρει η Μεσσηνία» τονίζει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Γυφτέας, για να
προσθέσει πως το θέμα είναι πολιτικό
και πρέπει οι πολιτικοί να δουν τι
θα γίνει αύριο. 
Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Αλευρά,
αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, μέχρι
τα τέλη του μήνα θα σταλούν στην
Κομισιόν οι απαντήσεις στις ενστάσεις
και σε δύο μήνες η επέκταση θα είναι
γεγονός, με σημαντικά οφέλη για τον
παραγωγό. «Θα έχουμε το προϊόν
ΠΟΠ με τη μεγαλύτερη ποσότητα
στην ΕΕ» υπογραμμίζει ο κ. Αλευράς,
ενώ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί έλ-
λειψης διασφάλισης της ποιότητας
του ελαιολάδου σε περίπτωση τυ-
ποποίησης εκτός ζώνης ΠΟΠ, λέγον-
τας πως οι προδιαγραφές θα είναι
αυστηρότερες. «Συμμερίζομαι την
άποψη για συσκευασία του προϊόντος
μέσα στη ζώνη ΠΟΠ, αλλά είναι άστο-
χος ο χρόνος για να συζητούνται
τέτοια θέματα, έπρεπε να είχαν τεθεί
στην επεξεργασία του φακέλου» ση-
μειώνει ο αντιπεριφερειάρχης, προ-
σθέτοντας πως «είμαστε στο παρά
ένα». «Εάν κατοχυρωθεί το μείζον,
όλα τα άλλα συζητούνται» υποστηρίζει
ο κ. Αλευράς. 

Τι λέει η ΕΑΣ
Από την πλευρά της, η Ένωση Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας,
που είναι και ο διαχειριστής του

ΠΟΠ, θεωρεί προσχηματικές
τις ενστάσεις, που στην ουσία

έχουν να κάνουν με την
τυποποίηση. Ο πρόεδρος
της ΕΑΣ Κώστας Κατσού-

λης εκτιμά πως δεν θα υπάρξει πρό-

βλημα, καθώς, όπως λέει, το ΥΠΑΑΤ
έχει αντιληφθεί το θέμα, και πως
όσοι φέρνουν αντιρρήσεις στην επέ-
κταση το κάνουν για να δημιουρ-
γήσουν κλίμα, από τη στιγμή που
δεν αμφισβητούν τη μελέτη που
έχει εκπονήσει η ΕΑΣ σχετικά. «Τώρα
παράγονται 9.000 τόνοι ελαιόλαδο
ΠΟΠ και με την επέκταση θα πάμε
στους 45.000 τόνους, με όφελος 35
εκατ. ευρώ ετησίως» επισημαίνει ο

κ. Κατσούλης. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ
αναφέρει πως είναι άδικο για αρ-
κετούς παραγωγούς που έχουν στην

ουσία το ίδιο προϊόν με το ΠΟΠ να
είναι εκτός. Όπως σημειώνει, υπάρ-
χουν κτήματα που χωρίστηκαν στη
μέση, με το μισό στη ζώνη ΠΟΠ και
το άλλο μισό εκτός!
Όσο για το μείζον θέμα της τυπο-
ποίησης λέει πως θα συζητηθεί ξε-
χωριστά, γιατί δεν προβλέφθηκε να
γίνει μαζί με την επέκταση του ΠΟΠ,
ενώ σημειώνει πως οι εντός ζώνης
τυποποιητές δεν αντιδρούν. 
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Πόλεμος για την ΠΟΠ Καλαμάτας
Μεσσηνιακή σύρραξη έχει ξεσπάσει με αφορμή την επέκταση
της ζώνης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
«Καλαμάτα». Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν χωριστεί σε δύο
στρατόπεδα και ερίζουν για το αν η ΠΟΠ πρέπει να επεκταθεί 
σε όλη τη Μεσσηνία ή να παραμείνει στην Καλαμάτα. 

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

ΟΣύλλογος Υπέρ Μεσσηνιακών Ελαιοκομικών Προϊόντων
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΣΥΜΕΠΟΠ)

επισημαίνει πως θα έπρεπε να γίνει διαβούλευση με συμ-
μετέχοντες όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Στην
Ελλάδα υπάρχει μια ιδιοτυπία σε σχέση με τις άλλες χώρες
της ΕΕ. Εκεί γίνεται δημόσια διαβούλευση για την ΠΟΠ με
όλους τους παραγωγούς, ώστε να βρεθεί κοινός παρονο-
μαστής, κάτι που στη Μεσσηνία δεν έγινε» τονίζει ο κ.
Θανάσης Μαυρούλης, πρόεδρος του ΣΥΜΕΠΟΠ. 
Επισημαίνει πως οι Μεσσήνιοι θέλουν την τυποποίηση
εντός ζώνης και πως είναι ψέμα το ότι δεν υπάρχουν αν-
τιδράσεις. «Η τυποποίηση θα συμβάλει στην αποτροπή
της αλλοίωσης, από τη στιγμή που ο τυποποιητής είναι
μέσα στη ζώνη» επισημαίνει ο κ. Μαυρούλης και εξηγεί
πως στην Ελλάδα δεν γίνονται έλεγχοι. Πώς, λοιπόν, θα
αποδεικνύεται ότι δεν αλλάζει το προϊόν στη διαδρομή
για την τυποποίησή του εάν αυτή γίνεται μακριά, είναι το
ερώτημα που θέτει. 
«Ενώ η ΠΟΠ είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, στην Ελλάδα το
κάναμε πελατειακή διαχείριση» υπογραμμίζει ο κ.
Μαυρούλης, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως θα υπάρξει προσφυγή
με πρόταση για νέα τροποποίηση, που να συμπεριλαμβάνει
και την τυποποίηση εντός ζώνης. Ο ΣΥΜΕΠΟΠ επισημαίνει

πως έχει ζητήσει με δύο επιστολές συνάντηση με το
υπουργείο και δεν έχει λάβει απάντηση. 
Υπενθυμίζεται πως στο «χορό» έχουν μπει και οι δήμαρχοι
της περιοχής. Με κοινή ανακοίνωσή τους οι δήμαρχοι
Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας, Μεσσήνης Στάθης Αναστα-
σόπουλος, Οιχαλίας Φίλιππος Μπάμης και Πύλου-Νέστορος
Δημήτρης Καφαντάρης τάσσονται υπέρ της επέκτασης
της ζώνης ΠΟΠ «Καλαμάτα». Την ανακοίνωση αυτή δεν
την υπογράφουν οι δήμαρχοι Καλαμάτας Παναγιώτης
Νίκας και Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. 

ΣΥΜΕΠΟΠ: Δεν έγινε διαβούλευση

Το καλαματιανό brand

name βρίσκεται στη μέση

της διαμάχης
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Μ
ε το ταξίδι του στο Άμ-

που Ντάμπι το Νοέμ-
βριο του 2012, ο νεαρός
επιχειρηματίας Νίκος

Λούλης έδωσε στον Τύπο αφορμή
για σενάρια περί στρατηγικής συ-
νεργασίας με τους Άραβες, τα οποία
όμως ξεχάστηκαν με την πάροδο
του χρόνου. Λίγους μήνες αργότερα
η ανακοίνωση της αγοράς του 10%
του μετοχικού κεφαλαίου της Μύλοι
Λούλη από την Al Dahra Agriculture
Spain ανοίγει νέους ορίζοντες τόσο
για την ίδια την εταιρεία όσο και για
την ελληνική αλευροβιομηχανία γε-
νικότερα.
Μιλώντας στην «Παραγωγή» παρά-
γοντες από τον ευρύτερο αγροτικό
κόσμο, τονίζουν πως η αναζήτηση
διεξόδου στην Ελλάδα της κρίσης
αναδεικνύει κλάδους που παρέμεναν
ξεχασμένοι από τον αγροτικό χάρτη,
ενώ παράλληλα ενισχύει επιχειρήσεις
που οι εξαγωγικές τους δραστηριό-
τητες επισκιάζουν τις ζημιές στην
εγχώρια αγορά.
Με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη
μεταξύ των δύο εταιρειών την πε-
ρασμένη Τρίτη, μεταβιβάστηκαν
στην ισπανική εταιρεία 1.522.228
μετοχές της εταιρείας Μύλοι Λούλη
(ποσοστό 10% του μετοχικού κε-
φαλαίου) έναντι περίπου 6,3 εκατ.
ευρώ. Η Al Dahra Agriculture Spain
προβλέπεται ότι θα καλύψει αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική

τοποθέτηση ύψους περίπου 7,8 εκατ.
ευρώ, με την οποία θα αποκτήσει
επιπλέον ποσοστό ώστε το σύνολο
της συμμετοχής της μετά την αύξηση
να ανέλθει σε 20%. Σύμφωνα με τη
διοίκηση, η εισηγμένη θα ξεκινήσει
όλες τις διαδικασίες προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η παραπάνω
αύξηση το συντομότερο δυνατό.

Σχέδια επέκτασης
Στα άμεσα σχέδια και των δύο πλευ-
ρών είναι αφενός η δημιουργία
κοινής εταιρείας για την επέκταση
στη Μέση Ανατολή και σε χώρες της
Αφρικής και αφετέρου η δημιουργία
μονάδας παραγωγής αλεύρων στην
περιοχή του Κόλπου και μιας ακόμη
στην Αιθιοπία, ενώ μελλοντικά εξε-
τάζεται η κατασκευή μύλου στην Ιν-
δία. Και καθώς η εξαγωγική δρα-
στηριότητα αποτελεί τη βάση όλων
των στόχων της στρατηγικής αυτής
συνεργασίας και οι δύο πλευρές
προσβλέπουν στην ενίσχυση των
εξαγωγών της αλευροβιομηχανίας:
από 6% που αντιστοιχεί σήμερα
στον κύκλο εργασιών να φτάσουν
στο 20% σε βάθος χρόνου.
Σημειώνεται ότι στη νέα κοινή εται-
ρεία η Al Dahra θα έχει την πλει-
οψηφία με ποσοστό 65% και η Μύλοι
Λούλη το 25%, ενώ 10% θα απο-
κτήσει ο Κωνσταντίνος Λούλης.
Ο 27χρονος πρόεδρος της εταιρείας
Νίκος Λούλης χαρακτήρισε σταθμό

στη μακρόχρονη πορεία της Μύλοι
Λούλη την είσοδο της Al Dahra Agri-
culture Spain SL (100% θυγατρική
της Al Dahra Holding LLC) στο με-
τοχικό κεφάλαιο της ελληνικής αλευ-

ροβιομηχανίας, επικαλούμενος τη
δυνατότητα πρόσβασης που της
παρέχει σε Ασία, Αφρική, Αμερική
και Ευρώπη.
Από την πλευρά του, ο Καντίμ Αλ
Νταρέι, αντιπρόεδρος της Al Dahra,
ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας
ήταν η στρατηγική είσοδος στο με-
τοχικό κεφάλαιο της Μύλοι Λούλη,
χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο
για περαιτέρω ενίσχυση του ποσο-
στού συμμετοχής, ούτε και τη διε-
ρεύνηση επέκτασης της συνεργασίας
των δύο εταιρειών. Στόχος της εται-
ρείας, όπως ανέφερε, είναι μέσω
των επενδύσεων σε πρωτογενή και
δευτερογενή παραγωγή σε διάφορες
χώρες του κόσμου να μπορέσει να
διασφαλίσει τη συνεχή και ομαλή
τροφοδοσία τροφίμων τόσο προς

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο
και προς τις υπόλοιπες αραβικές χώ-
ρες και την Ασία μέσω διακρατικών
προγραμμάτων διατροφικής στή-
ριξης.
Σύμφωνα με τον κ. Λούλη, η συνερ-
γασία της εισηγμένης με την εταιρεία
Al Dahra ανοίγει νέους ορίζοντες.
Ειδικότερα, συνδέει την εταιρεία
απευθείας με την πρωτογενή πα-
ραγωγή σιτηρών. Επίσης, τη συνδέει
στενά με αραβικές χώρες, ανοίγει
το δρόμο για διείσδυση στις ανα-
πτυσσόμενες αγορές της Αφρικής
και της Ασίας, από τις οποίες προ-
έρχεται το 85% της ετήσιας παγκό-
σμιας αύξησης του πληθυσμού, ενώ,
τέλος, θέτει ισχυρές οικονομικές βά-
σεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
Με αυτήν τη συνεργασία, η Al Dahra
επιτυγχάνει να αποκτήσει πρόσβαση
σε ένα υψηλής τεχνολογίας διαμε-
τακομιστικό και μεταποιητικό κέντρο
δημητριακών στην Ευρώπη, μέσω
των επιλιμένιων εγκαταστάσεων της
Μύλοι Λούλη σε Βόλο και Πειραιά,
με συνολική αποθηκευτική δυνα-
τότητα 90.000 τόνων. Η Al Dahra θα
μπορεί έτσι να διακινεί την παραγωγή
της από τις ευρωπαϊκές χώρες (Ισπα-
νία, Σερβία) προς τη Μέση Ανατολή.
Επίσης επιτυγχάνει να διασφαλίσει
την τροφοδοσία αλεύρων με εγγυη-
μένη, άριστη και σταθερή ποιότητα
προς τις αραβικές χώρες, καθώς επί-
σης και να αποκτήσει πρόσβαση σε
τεχνογνωσία για την κατασκευή μύ-
λων άλεσης δημητριακών, έτσι ώστε
να μπορέσει να ολοκληρώσει την
κατασκευή πρότυπων μύλων άλεσης
σε χώρες στις οποίες δραστηριο-
ποιείται και να μπει δυναμικά και
στη δευτερογενή παραγωγή.

Στα άμεσα σχέδια 

και των δύο πλευρών

είναι η δημιουργία 

κοινής εταιρείας για 

την επέκταση στη Μέση

Ανατολή και σε χώρες 

της Αφρικής

Σε μια τόσο
κρίσιμη οικονομική
συγκυρία για τη χώρα μας
συνεργασίες ελληνικών
επιχειρήσεων με ξένους επενδυτές δίνουν
τόνο αισιοδοξίας στην εγχώρια αγορά.
Αλευροβιομήχανοι ανά την Ελλάδα,
σχολιάζοντας τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ της Μύλοι
Λούλη και της Al Dahra, τονίζουν πως πρόκειται για ένα
πολύ δυνατό «χαρτί», που θα δώσει στον κλάδο ώθηση και
περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.
Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Deal της Μύλοι Λούλη με την Al Dahra 

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΗAl Dahra είναι εταιρεία με έδρα το Aμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων (ΗΑΕ). Έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ισπανία,

Σερβία, Αίγυπτο, Νότιο Αφρική, Ινδία, Μαρόκο, Ναμίμπια και Πακιστάν. Δραστηριοποιείται
στον αγροτικό τομέα και ειδικεύεται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και
ζωοτροφών. Αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη της κυβέρνησης του Aμπού
Ντάμπι στον τομέα του προγράμματος διασφάλισης τροφίμων για τα ΗΑΕ (Food
Security Vision). Πρόκειται για κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή και στη διακίνηση
υψηλών προδιαγραφών αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών. Μεταξύ άλλων,
παράγει προϊόντα όπως σιτάρι, ρύζι, τριφύλλι, σανό, οπωροκηπευτικά, χουρμάδες,
ελιές και εσπεριδοειδή. Το 2012, καλλιεργώντας 1.500.000 στρέμματα ιδιόκτητης
γης (μέσω συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μακροπρόθεσμου lease), παρήγαγε συνολικά
πάνω από 2.000.000 τόνους προϊόντων σε 10 διαφορετικές χώρες. Το 2012 άγγιξε
τα 500 εκατ. ευρώ τζίρο, απασχολώντας 1.300 άτομα σε όλο τον κόσμο.

Ποιος είναι ο Άραβας επενδυτής



ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99

Η
τροποποίηση του σχεδί-

ου και η παράλληλη ανα-
βολή της εκδίκασης από
το εφετείο –η οποία έχει

οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα
27 Μαΐου– είναι η ανταπάντηση των
παραγωγών προμηθευτών της ΑΓΝΟ
στο εξώδικο που τους έστειλε προ
ημερών η διοίκηση της εταιρείας,
με το οποίο ζητά να μάθει τη στάση
που θα κρατήσουν οι παραγωγοί
ενώπιον των δικαστών. 
Όπως υποστηρίζουν οι κτηνοτρόφοι,
ο κ. Νίκος Κολιός επιθυμεί εναγωνίως
να βρει συμμάχους στη νέα προσπά-
θεια να ενταχθεί στο άρθρο 99, ο
οποίος όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν
«έχει φτάσει σε σημείο κάτω του μη-
δενός».
«Τα μέτωπα που έχουν ανοίξει για
τον κ. Κολιό είναι πολλά και σύμμαχος
κανένας. Ένα “ναι”, και μάλιστα των
κτηνοτρόφων προμηθευτών του,
στη δίκη θα είναι καταλυτικό για
την απόφαση. Κανένα δικαστήριο
δεν αρνείται όταν υπάρχει περίπτωση
κάποιοι να πάρουν τα χρήματά που
τους οφείλουν», σημειώνουν οι κτη-
νοτρόφοι. 
Οι ίδιοι πάνε ένα βήμα πιο κάτω την
υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι με
τον τρόπο αυτό δεν επιδιώκουν
μόνο την καταβολή των χρημάτων
που τους οφείλει η εταιρεία. 
Όπως σημειώνουν δεν πρόκειται
μόνο για τα χρήματα αλλά για ολό-
κληρο τον κλάδο, εξασφαλίζεται
αφενός η παραδοχή από μια μεγάλη
γαλακτοβιομηχανία του ρόλου της
κτηνοτροφίας και από την άλλη, εάν
γίνει δεκτό το αίτημα, καταχωρείται
ένα δικαστικό προηγούμενο για
όλους τους άλλους γαλακτοπαρα-
γωγούς  προμηθευτές εταιριών. «Εί-
μαστε αυτοί που βρισκόμαστε στην

καρδιά του
προβλήμα-
τος. Οι συνά-
δελφοι που δίνουν
το γάλα σε άλλες εταιρείες αντιμε-
τωπίζουν επίσης προβλήματα, που
δεν ξέρεις πού μπορούν να φτάσουν. 
Η στάση μας αυτή αφορά όλους και
όλες τις περιφέρειες» σημειώνουν.
Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι της ΑΓΝΟ
ζητούν την αναβολή της δίκης, προ-
κειμένου στη νέα έφεση να κατατεθεί
εκ νέου η πρόταση με την τροπο-
ποίηση που επιθυμούν. 
Υπενθυμίζεται ότι στο επιχειρησιακό
σχέδιο που έχει καταθέσει η γαλα-
κτοβιομηχανία για υπαγωγή στο άρ-
θρο 99 προβλέπεται «κούρεμα» 85%
στις οφειλές της εταιρείας προς τους
παραγωγούς και εξόφληση του υπό-
λοιπου 15% σε βάθος 10ετίας! 

Βλέπουν μόνο υπαγωγή στο 99
Από τη μεριά της πάντως η διοίκηση
της ΑΓΝΟ φέρεται να επιθυμεί να
ολοκληρωθεί το ταχύτερο η διαδι-
κασία της υπαγωγής στο άρθρο 99.
Μάλιστα, σύμφωνα με τους εργα-
ζόμενους, η διοίκηση δεν κράτησε
ούτε τα προσχήματα, όταν μέσω
των νομικών της συμβούλων έδωσαν
την απάντηση, «παγώνοντας» κάθε
διαπραγμάτευση: «Αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι η υπαγωγή στο 99
και όχι εάν θα ανοίξει το εργοστάσιο.
Υπαγωγή στο άρθρο 99 σημαίνει
πτώχευση. Η διοίκηση έδειξε τις
προθέσεις της ξεκάθαρα. Υπαγωγή,

δηλαδή πτώχευση, σημαίνει ότι η
εταιρεία θα περάσει σε χέρια τρίτων
και θα ακολουθηθεί η τακτική που
ακολουθείται σε όλες τις αντίστοιχες
περιπτώσεις που έχουμε παρακο-
λουθήσει. Δηλαδή, θα πληρωθούν
όλοι αυτοί που πληρώνονται πάντα
και οι εργαζόμενοι, δυστυχώς για
άλλη μια φορά, θα πληρώσουμε το
μάρμαρο» σημειώνει ο πρόεδρος
των εργαζομένων στη γαλακτοβιο-
μηχανία Κ. Κουσαξίδης. 
Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο της
εταιρείας παραμένει κλειστό για 70
μέρες, όπως μας ανέφεραν οι εργα-
ζόμενοι. Όπως μάλιστα αποκαλύ-

πτουν, έχουν ξεκινήσει να παράγονται
κάποια προϊόντα της ΑΓΝΟ στη μο-
νάδα της Κολιός. Συγκεκριμένα το
βούτυρο και το τριμμένο τυρί. 
Εν τω μεταξύ, ο επιχειρηματίας πήρε
πίσω τις μηνύσεις που είχε κάνει, αλλά
και τέσσερις απολύσεις εργαζομένων. 
Κίνηση που αφορούσε μόνο τα μέλη
του Σωματείου. Παρά τις προσπά-
θειες των εργαζομένων να κλείσουν
εκ νέου ένα ραντεβού με τη διοίκηση
της γαλακτοβιομηχανίας, προκει-
μένου να βρεθούν συμβιβαστικές
λύσεις για την ενεργοποίηση και
πάλι της ιστορικής μονάδας, ακόμη
δεν υπάρχει εξέλιξη.

Εξαίρεση των κτηνοτρόφων από το «κούρεμα» χρεών προς 

τους προμηθευτές, το οποίο προβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο

της ΑΓΝΟ στην αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99, ζητούν 

οι παραγωγοί προμηθευτές της γαλακτοβιομηχανίας.  

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)
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Οπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της γαλακτοβιο-
μηχανίας ΑΓΝΟ Νίκος Κολιός συνελήφθη για 2η φορά

μέσα σε 20 μέρες για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
προς το ΙΚΑ, ύψους 561.791,03 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά
το διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου
2012. 
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από το Πάσχα ο επιχειρηματίας
είχε συλληφθεί πάλι για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
ΙΚΑ. Τότε είχε παραπεμφθεί σε δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο τον καταδίκασε

σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματικό
πρόστιμο 15.000 ευρώ. Η καταδίκη του αφορούσε τα χρέη
προς το ίδρυμα για το δίμηνο Αύγουστος και Σεπτέμβριος
του 2012. 
Από την ΑΓΝΟ υποστηρίζεται ότι ο κ. Κολιός προσήλθε αυ-
τοβούλως στον εισαγγελέα σχετικά με το θέμα των οφειλών
προς το ΙΚΑ και δεν «συνελήφθη»! Μάλιστα, με ανακοίνωσή
της υποστηρίζει ότι έχει ήδη υποβάλει αίτηση ρύθμισης
των οφειλών της στο ΙΚΑ και αναμένει την ολοκλήρωση
της διαδικασίας. 

Σύλληψη του Νίκου Κολιού για χρέη προς το ΙΚΑ 

Στο επιχειρησιακό 
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καταθέσει 

η γαλακτοβιομηχανία 

για υπαγωγή 

στο άρθρο 99 προβλέπεται

«κούρεμα» 85% 

στις οφειλές 

της εταιρείας προς 

τους παραγωγούς και

εξόφληση του υπόλοιπου

15% σε βάθος 10ετίας 

ΑΓΝΟ: Εξαίρεση από το «κούρεμα»

ζητούν οι κτηνοτρόφοι 



T
α τελευταία χρόνια, η κρη-

τική αρτοποιία κατακτά μια
ολοένα και πιο σημαντική
θέση όχι μόνο στην ελληνική

αλλά και στη διεθνή αγορά. Το κρητικό
παξιμάδι έχει ήδη καθιερωθεί στο
καθημερινό τραπέζι των Ελλήνων,
ενώ η αναγνώρισή του ως προϊόντος
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Έν-
δειξης (ΠΓΕ) του έχει ανοίξει το δρόμο
και για τις αγορές του εξωτερικού.
Παράλληλα, η γενικότερα προσπά-
θεια ανάδειξης της κρητικής γα-
στρονομίας και πιστοποίησης της
ποιοτικής υπεροχής των πρώτων
υλών της δημιουργούν συνθήκες
ανάπτυξης του κλάδου της αρτο-
ποιίας στο νησί.
Αυτή ακριβώς τη συγκυρία επιδιώκει
να εκμεταλλευτεί η κρητική εταιρεία,
που, εκσυγχρονίζοντας τις εγκατα-
στάσεις και το μηχανολογικό εξοπλι-
σμό της και αναπτύσσοντας δεκάδες
νέα υποπροϊόντα παξιμαδιού, κατά-
φερε να βρει το δρόμο για τα ράφια
όλων των ελληνικών σουπερμάρκετ.
Τώρα, θέτοντας την εξωστρέφεια στο
επίκεντρο της στρατηγικής της, η
Κρητών Άρτος ανοίγει την πόρτα για
την είσοδο νέων μετόχων. 
«Με συντονισμένες κινήσεις και δυ-

νατό μάρκετινγκ, επιδιώκουμε να
κεφαλαιοποιήσουμε τη δυναμική
αυτή, επενδύοντας στην ποιότητα
των πρώτων υλών μας και στον πα-
ραδοσιακό τρόπο παραγωγής των
προϊόντων μας» τονίζει ο κ. Μανώλης
Δαμιανάκης, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Κατά 1 εκατομμύριο ευρώ επιχειρεί
να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο
η Κρητών Άρτος, μέσω αύξησης με-
τοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων. Όπως αναφέρεται
στην έκθεση του διοικητικού συμ-
βουλίου, η συμμετοχή νέων μετόχων
θα βοηθήσει την εταιρεία να αναπτύξει
μια εξελιγμένη πολιτική μάρκετινγκ
ώστε να αυξήσει και το μερίδιό της
στην αγορά. Παράλληλα, η είσοδος
νέων μετόχων οι οποίοι, ταυτόχρονα
αποτελούν και προμηθευτές της,
όπως εκτιμάται από το διοικητικό
της συμβούλιο, θα οδηγήσει σε βελ-
τίωση των όρων προμήθειας υλικών,
ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητά της. 

Η εταιρεία
Σε εγκαταστάσεις που ξεπερνούν

τα 4.000 τ.μ. και με τη χρήση υπερ-
σύγχρονων μηχανημάτων, η Κρητών
Άρτος παράγει σήμερα δεκάδες αρ-
τοσκευάσματα, εμπνευσμένα, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρό της, από «την
κρητική μεσογειακή διατροφή, χρη-
σιμοποιώντας μόνο φυσικά συστα-
τικά και ζυμώνοντας μόνο με παρ-
θένο ελαιόλαδο». 
Όπως επισημαίνει ο κ. Μ. Δαμιανάκης,
η επιμονή στον παραδοσιακό τρόπο
παραγωγής των προϊόντων και η εμ-
μονή στην ποιοτική ανωτερότητα
χωρίς «εκπτώσεις» είναι τα χαρακτη-
ριστικά που διαφοροποιούν τα προ-
ϊόντα της εταιρείας από κάποια αν-
τίστοιχα –κυρίως σνακς– των πολυε-
θνικών: «Πάντα υπάρχουν περιθώρια
για εταιρείες που μπορούν να προ-
σφέρουν υψηλής προστιθέμενης
αξίας αγαθά στον καταναλωτή. Ο κό-
σμος, παρά τη σημαντική μείωση
που έχει υποστεί το μηνιαίο εισόδημά
του, δύσκολα αποφασίζει να συμβι-
βαστεί στις γεύσεις που επιλέγει πα-
ραγκωνίζοντας αγαθά τα οποία αγαπά
για κάποια προϊόντα λιγότερο ποιοτικά
και συνάμα πιο οικονομικά». 

Εξωστρέφεια και εξαγωγές
Με τις εξαγωγές να αντιπροσω-
πεύουν αυτήν τη στιγμή περίπου
το 20% των πωλήσεων της εταιρείας,
τα αρτοσκευάσματα της Κρητών
Άρτος έχουν καταφέρει να βρουν
το δρόμο για τις διεθνείς αγορές,
με παρουσία σε 30 χώρες.
Στην αρχή του χρόνου, όπως εξηγεί
ο κ. Δαμιανάκης, «Προϊόντα της Κρη-
τών Αρτος λανσαρίστηκαν σε αλυσίδες
της Κίνας αλλά και της Αγγλίας, ενώ
συνεχίζονται οι προσπάθειες διείσ-

δυσης στην αγορά της Ρωσίας. 
Εν τω μεταξύ, ικανοποιητικά προ-
χωρά και παρουσία της εταιρείας
στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, όπου
πλέον τοποθετείται στα ράφια τεσ-
σάρων αλυσίδων». 
Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης με την οποία
έρχεται αντιμέτωπη κάθε ελληνική
επιχείρηση που επιδιώκει «ανοίγ-
ματα» στο εξωτερικό, τονίζοντας
την αντίφαση μεταξύ αναπτυξιακής
ρητορικής και πραγματικότητας: «Η
παρουσία στο εξωτερικό δεν είναι
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Το προφίλ της Κρητών Άρτος 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ» ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ

Τα κρητικά παξιμάδια στις αγορές      

ΗΚρητών Άρτος είναι η μία από τις δύο εισηγμένες εταιρείες στην εναλλακτική
αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2009 (η δεύτερη είναι η Mediterra),

έχοντας επενδύσει την τελευταία τετραετία (με στοιχεία του 2012) συνολικά 6,5 εκατ.
ευρώ. Παράγει δεκάδες προϊόντα, τα οποία βασικά διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
κλασικά κρητικά παξιμάδια, μίνι παξιμάδια, βουτήματα και προϊόντα HORECA για τους
επαγγελματίες της εστίασης. 
Ιδρύθηκε το 2004, με την εξαγορά μικρής μονάδας παραγωγής κρητικών παραδοσιακών
αρτοσκευασμάτων. Τον Απρίλιο του 2005 μεταφέρθηκε –από τον νοικιασμένο χώρο
των 500 τετραγωνικών– σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνω των 4.000 τ.μ. στη θέση
«Άμμος» στην Καλλιθέα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης σε οικόπεδο
έκτασης 22.000 τ.μ.
Αυτή η μετεγκατάσταση σήμανε και την έναρξη ενός μεγαλόπνοου επενδυτικού
προγράμματος, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας. 
To Νοέμβριο του 2005 πιστοποιείται με HACCP ΕΛΟΤ 1416, ενώ επενδύει άμεσα
περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ μόνο για αγορά υπερσύγχρονου εξοπλισμού
(ζυμωτήρια, κλίβανοι, ζυγοκοπτικά, πλαστικές, ψυκτικοί θάλαμοι, συσκευαστικές
μηχανές) και για εργασίες επέκτασης και βελτίωσης των εγκαταστάσεών της.
Τον ίδιο χρόνο δημιουργεί στον κλάδο την κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε πέρυσι τα 4 εκατομμύρια
ευρώ και εξαγωγές σε 30 χώρες, η ηρακλειώτικη εταιρεία
Κρητών Άρτος ενισχύει τη ρευστότητά της μέσω αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου, φιλοδοξώντας να παγιώσει τη θέση
της στην αγορά αρτοσκευασμάτων.

Της ΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ



πια εύκολη υπόθεση, καθώς οι ξένοι
αντιμετωπίζουν τους Ελληνες με
τρομερή επιφυλακτικότητα ως προς
τη συνέπειά τους. Γι’ αυτό και πολλές
ελληνικές εταιρείες δυσκολεύονται
πια να συνεργαστούν με επιχειρήσεις
του εξωτερικού, καθώς οι απαιτήσεις
των τελευταίων –πιστοποιήσεις, συ-
νεχείς έλεγχοι κ.λπ.– είναι τρομερά
χρονοβόρες» λέει.

Σκέψεις για το μέλλον
«Έτσι όπως διαμορφώνεται η κα-
τάσταση σήμερα τόσο εντός της

Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, κα-
νείς δεν μπορεί να προβλέψει μετά
βεβαιότητας τα οικονομικά αποτε-
λέσματα της εταιρείας του» σημει-
ώνει ο κ. Δαμιανάκης. 
Για την ώρα, όπως εξηγεί, η έμφαση
δίνεται κυρίως στις εξαγωγές, ενώ
εντός Ελλάδας επιδιώκεται η καθιέ-
ρωση των σνακς της εταιρείας στα
καταστήματα λιανικής, στα ψιλικα-
τζίδικα και στα συνοικιακά κατα-
στήματα, δηλαδή όπου ακόμα «πρω-
ταγωνιστουν» τα προϊόντα των πο-
λυεθνικών. 
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         του κόσμου

Ήταν η πρώτη εταιρεία που έκανε παραγωγή κρητικών αρτοσκευασμάτων με την
επωνυμία μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ. Από τότε, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση
στον τομέα αυτό, επιτυγχάνοντας συνεργασία με πολύ σημαντικούς πελάτες (Carrefour,
SPAR, LIDL, Olympic Air κ.ά.).
Τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην
Ελλάδα, ενώ το 20% περίπου του κύκλου εργασιών της αφορά πωλήσεις εκτός Ελλάδος
σε χώρες όπως Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία κ.ά. Σήμερα, έχει δυνατότητα παραγωγής
28.000 κιλών τελικού προϊόντος ημερησίως.
Η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί κάτω από τους αυστηρούς κανόνες των συστημάτων
ποιότητας HACCP ΕΛΟΤ 1416, IFS Higher Level και BRC.

3o Διεθνές Συμπόσιο «Άμπελος» 

Απαγόρευση αλιείας και συγκομιδής 
οστρακοειδών στα Μέγαρα 

Το 3ο Διεθνές Συμπόσιο «Άμ-
πελος» με θέμα «Εξελίξεις

στον Αμπελοοινικό Τομέα» θα
πραγματοποιηθεί στις 30 και 31
Μαΐου 2013 στη Σαντορίνη, στο
πλαίσιο της καθιερωμένης σειράς
των ετήσιων αγροτικών συνε-
δρίων που πραγματοποιούνται
στο νησί και διοργανώνονται
από την «Hλιότοπος συνέδρια»
με συνδιοργανωτή την Ένωση
Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προ-
ϊόντων, υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, του Δήμου Θήρας και
της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου. 
Το «Άμπελος» 2013 αποτελεί τη
συνέχεια των προηγούμενων διε-
θνών συμποσίων της σειράς που
είχαν πραγματοποιηθεί το 2003
και 2006 αντίστοιχα. Από τότε οι
εξελίξεις στον παραγωγικό αμ-
πελώνα, στην οινοποιητική τεχνική
και τεχνολογία και στη διεθνή

αγορά οίνου έχουν επιφέρει ση-
μαντικές αλλαγές στον αμπελο-
οινικό τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο. 
Αντικείμενο του συνεδρίου θα
είναι οι εξελίξεις στην αναπτυ-
ξιακή αμπελουργία στο πλαίσιο
της κλιματικής αλλαγής, η πρό-
οδος και οι καινοτόμες αλλαγές
στην οινοποίηση, οι νέες στρα-
τηγικές προώθησης των οινικών
προϊόντων στις νέες οικονομικές
συνθήκες που διαμορφώθηκαν
σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θεσμι-
κές αλλαγές και οι νέες τάσεις

στην εφαρμογή της ορθής αμ-
πελουργικής και οινοποιητικής
πρακτικής. 
Κεντρικός ομιλητής του συνε-
δρίου θα είναι ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιος Τσαυτάρης και τιμώ-
μενο πρόσωπο θα είναι η κα
Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στο τηλέφωνο του «Ηλιό-
τοπος συνέδρια» 22860/24758 ή
στο e.mail:
ampelos@heliotopos.net

Σε απαγόρευση της αλιείας, της συγκομιδής, της
διακίνησης και της διάθεσης στην αγορά για

άμεση κατανάλωση όλων των οστρακοειδών που
προέρχονται από το Λουτρόπυργο-Νεράκι του Δήμου
Μεγαρέων Αττικής προχώρησε ο περιφερειάρχης
Αττικής. Ειδικότερα, προχώρησε στην απαγόρευση
λόγω εντοπισμού λιπόφιλης βιοτοξίνης σε δείγμα

μυδιών από τη Ζώνη Παραγωγής Δίθυρων Μαλακίων
Λουτρόπυργος-Νεράκι. Η εφαρμογή της απόφασης
έχει ανατεθεί στο αγροτικό κτηνιατρείο Μεγάρων,
στο λιμεναρχείο και στη λιμενική αστυνομία Ελευσίνας,
και στους παραβάτες της απόφασης και των μέτρων
θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,
σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. 

Κοινωνικό παντοπωλείο για άτομα που βρί-
σκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλού-

μενα από φτώχεια δημιούργησε ο δήμος Αχαρνών. 
Το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου θα παρέχει
στις ευπαθείς ομάδες δωρεάν είδη διατροφής,
όπως ζυμαρικά και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη
πρώτης ανάγκης, καθώς και είδη ένδυσης και
υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ., ενώ θα γίνονται
δεκτές όποιες προσφορές προκύψουν. Η διανομή
των προϊόντων γίνεται καθημερινά από 8 το πρωί
έως 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στην οδό Αγ. Τριάδος 86, στην Αθήνα. 

Κοινωνικό παντοπωλείο στο δήμο Αχαρνών 



Στο... στόχαστρο αυστηρών ελέγ-
χων μπαίνουν όσοι εντάχθηκαν

στα προγράμματα του Μέτρου 112
για νέους αγρότες και έλαβαν τις
προβλεπόμενες ενισχύσεις (πριμ
πρώτης εγκατάστασης κ.λπ.). Ο δρό-
μος για τους ελέγχους άνοιξε μετά
από σχετική απόφαση του αρμόδιου
υπουργείου, η εφαρμογή της οποίας
τίθεται άμεσα από την περιοχή της
Χίου και σταδιακά θα επεκταθεί σε
όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία
υπογράφει ο ειδικός γραμματέας
του ΥΠΑΑΤ κ. Θεοχαρόπουλος, την
ευθύνη για τη διερεύνηση της τή-
ρησης των όρων του προγράμματος

αρχικά θα αναλάβει ελεγκτική ομάδα
που συγκροτείται στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής Περιφέρειας Ενότητας Χίου,
με σκοπό «τη διενέργεια ελέγχων
τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώ-
σεων στους δικαιούχους νέους αγρό-
τες». Η ομάδα αυτή θα πραγματο-
ποιήσει διοικητικό έλεγχο στα γρα-
φεία της παραπάνω Διεύθυνσης για
να διαπιστωθεί αν υπάρχει επάρκεια
των δικαιούχων και αν τηρούνται
οι υποχρεώσεις και οι διαδικασίες
του φορέα εφαρμογής και του φορέα
υλοποίησης, όσον αφορά την πα-
ρακολούθηση τήρησης των μακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων των δικαιού-

χων. Παράλληλα, θα προχωρήσει
και σε επιτόπιους ελέγχους στις εκ-
μεταλλεύσεις των δικαιούχων, με
σκοπό να διαπιστωθεί αν εναρμο-
νίζονται με τις απαιτήσεις-υποχρε-
ώσεις, όπως περιγράφονται στο αν-
τίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.
Όπως ανακοινώθηκε, στην Περι-
φερειακή Ενότητα της Χίου ο έλεγχος
θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα
από 12-06-2013 έως 14-06-2013,
στη διάρκεια του οποίου θα πρέπει
να έχουν διαθέσιμα όλα τα πρωτό-
τυπα δικαιολογητικά-παραστατικά
που αφορούν την τήρηση των υπο-
χρεώσεών τους με βάση της προ-
βλέψεις του προγράμματος.
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Αυστηρές εντολές για να επι-
δεικνύουν πιο γρήγορα «αν-

τανακλαστικά» στο χειρισμό
(και ειδικότερα στη σχετική ενη-
μέρωση της ΕΕ) υποθέσεων απά-
της και παρατυπιών που αφο-
ρούν τις κοινοτικές ενισχύσεις
στον αγροτικό τομέα έδωσε στις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Δημήτρης Με-
λάς. 
Όπως επισημαίνεται στη σχετική
εγκύκλιο, στις περιπτώσεις πα-
ρατυπιών στην καταβολή πόρων
από τα ευρωπαϊκά γεωργικά τα-
μεία, για ποσά πάνω από 10.000
ευρώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες
πρέπει να κινητοποιούνται άμε-

σα και, αφού εκδώσουν και κοι-
νοποιήσουν στο δικαιούχο πρό-
σκληση επιστροφής αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών,
«υποχρεούνται να ανακοινώ-
σουν άμεσα τη σχετική παρα-
τυπία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την
περαιτέρω διαβίβασή της μέσω
υπηρεσίας μας, ως αρμόδια,
στην OLAF (σ.σ. Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Καταπολέμησης Απάτης)». 
Ακόμη τονίζει ότι η ανάκτηση
των χρημάτων θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί εντός 4 ετών
από την ημερομηνία της πρώτης
διοικητικής ή δικαστικής πράξης
διαπίστωσης ή 8 ετών εάν η
ανάκτηση αποτελεί το αντικεί-
μενο προσφυγής στα εθνικά δι-
καστήρια.

ΠΟΠ και επισήμως είναι πλέον τα ξηρά σύκα Ταξιάρχη, έπειτα
από τη σχετική έγκριση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της ΕΕ, το προϊόν καταχωρείται πλέον στη λίστα με τα περίπου
1.100 προϊόντα που θεωρούνται Προστατευόμενης Προέλευσης
(ΠΟΠ) και καλύπτονται από τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Πρόκειται για αποξηραμένα σύκα (Ficus carica) της ποικιλίας Σμυρ-
νέικη και η ιδιαιτερότητά τους οφείλεται στην αποξήρανση των
σύκων με φυσικό τρόπο στον ήλιο, στην ιδιαίτερη γλυκιά γεύση
της σάρκας και στο μέγεθος των καρπών.
Τα συκόδεντρα που καλλιεργούνται βρίσκονται αποκλειστικά
μέσα στη γεωγραφική ζώνη που καθορίζεται επακριβώς από τις
κοινότητες Ταξιάρχη, Νέος Πύργος, Αγ. Γεώργιος, Ωρεοί, Ιστιαία,

Καμάρια και Καστανιώτισσα
στη Βόρεια Εύβοια.

Η βασική ευθύνη της καλ-
λιέργειας ανήκει στον

Αγροτικό Συνεταιρισμό Τα-
ξιάρχη, ο οποίος ιδρύθηκε
το 1928 στο ομώνυμο χωριό
Ταξιάρχης στη Β. Εύβοια, ο

οποίος τα τελευταία
χρόνια ειδι-
κεύεται στην
καλλιέργεια
συκεώνων.

«Πρέσινγκ» για την αντιμετώπιση
παρατυπιών στις ενισχύσεις

ΠΟΠ τα ξηρά σύκα Ταξιάρχη

Κοινό «μέτωπο» για την καταπολέ-
μηση του λαθρεμπορίου καπνού,

που προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις
σε διεθνές επίπεδο, αποφάσισαν να
συγκροτήσουν οι τέσσερις μεγαλύτερες
καπνοβιομηχανίες στον κόσμο. Όπως
αναφέρεται σε σχετική κοινή ανακοί-
νωση, οι εταιρείες British American To-
bacco, Imperial Tobacco Group, Japan
Tobacco International και Philip Morris
International προχώρησαν στη δημι-
ουργία της Digital Coding & Tracking

Association (DCTA - Ένωση Ψηφιακής
Κωδικοποίησης και Εντοπισμού), η
οποία αναλαμβάνει την προώθηση
διεθνών προτύπων και ψηφιακών τε-
χνολογιών, με στόχο να συνδράμει τις
κυβερνήσεις στην καταπολέμηση των
λαθραίων και παραποιημένων προ-
ϊόντων και της φοροδιαφυγής. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η DCTA
θα αξιοποιεί τη συλλογική τεχνογνωσία
του κλάδου όσον αφορά τη διασφά-
λιση των διεθνών εφοδιαστικών αλυ-

σίδων και την ανάπτυξη προηγμένων
τεχνολογιών για τη διάκριση των γνή-
σιων προϊόντων από τα παραποιημέ-
να. 
Ουσιαστικά θα λειτουργεί υποβοη-
θητικά για τα στελέχη των τελωνείων
και των φορολογικών αρχών, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν όσους
επιδίδονται στο λαθρεμπόριο, με την
αξιοποίηση της τεχνολογίας Codentify,
η οποία προσφέρει γρήγορη και εύ-
κολη πρόσβαση μέσω κινητού τηλε-
φώνου σε όλες τις πληροφορίες που
χρειάζονται οι κυβερνήσεις για την
προστασία των φορο-
λογικών εσόδων, την
επαλήθευση της νο-
μιμότητας των μετα-
φορών προϊόντων και
την εκπλήρωση των
διεθνών κανονιστικών
απαιτήσεων, μεταξύ
άλλων του πρωτοκόλ-
λου του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ) για την εξάλειψη
του παράνομου εμπορί-
ου καπνού.

Αυστηροί έλεγχοι για τις ενισχύσεις νέων αγροτών

«Μέτωπο» κατά του λαθρεμπορίου καπνού



Τ
ο περιεχόμενο της ΚΥΑ ου-

σιαστικά δημιουργεί νέο
πλαίσιο λειτουργίας στα
επαγγελματικά εργαστήρια

λεπτοκομμένου καπνού, για την
οποία έως τώρα υπήρχαν πολλές
πρακτικές δυσκολίες, ενώ παράλληλα
ενθαρρύνει την παραγωγή καπνού
για ιδία χρήση.
Ειδικότερα, σύμφωνα την εν λόγω
υπουργική απόφαση που προωθείται
από το ΥΠΑΑΤ, στο άρθρο 2, που
αναφέρεται στη σύναψη συμβάσεων
καλλιέργειας, μεταξύ άλλων προ-
βλέπεται ότι «εξαιρούνται της υπο-
χρέωσης για υπογραφή σύμβασης
καλλιέργειας οι καπνοπαραγωγοί
που διαθέτουν νόμιμα επαγγελματικά
εργαστήρια λεπτοκομμένου καπνού
και οι καπνοπαραγωγοί που προ-
ορίζουν την παραγωγή τους για ιδία
χρήση. 
Οι καπνοπαραγωγοί αυτοί μπορεί
να καλλιεργούν καπνό σε έκταση
όχι μεγαλύτερη των 100 τ.μ.».
Τα παραπάνω δύο σημεία προκαλούν
ήδη πολλές αντιδράσεις, που έχουν
φτάσει ακόμα και στο γραφείο του
πρωθυπουργού, με το επιχείρημα
ότι δημιουργούν χαοτική κατάσταση
στον τομέα, την οποία η πολιτεία
δεν διαθέτει την υποδομή για να την
ελέγξει, ότι πλήττει ένα από τα βασικά
εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας και
ότι εγκυμονεί κινδύνους για διόγκωση
του φαινομένου λαθρεμπορίας στην
αγορά καπνού και τσιγάρων.

Ενστάσεις
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για
το θέμα ήδη έχει αποστείλει τις εν-
τάσεις της στο υπουργείο η Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση στον
τομέα του καπνού, ζητώντας μεταξύ
άλλων να γίνουν αλλαγές στο συγ-
κεκριμένο άρθρο. Σύμφωνα με μέλη
της οργάνωσης, μέσα στις επόμενες
μέρες η Διεπαγγελματική πρόκειται
να συνέλθει με αντικείμενο τη νέα
ΚΥΑ, σε μια προσπάθεια να οργανώσει
τις αντιδράσεις των μελών της και
να δημιουργήσει ενιαία «γραμμή»
απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές,
οι οποίες θεωρείται ότι δημιουργούν
στρεβλώσεις στον τομέα. Την ίδια
ώρα, με έντονο τρόπο αντέδρασε

και ο βουλευτής Ξάνθης και γενικός
διευθυντής της καπνοβιομηχανίας
ΣΕΚΕ Αλέξανδρος Κοντός, ο οποίος,
με επιστολή του προς τους υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών
και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού,
ζητά την άμεση αλλαγή των δύο
ανωτέρω προβλέψεων της ΚΥΑ, υπο-
στηρίζοντας ότι είναι ορατός ο κίν-
δυνος τελικά να ενισχυθεί το λα-
θρεμπόριο καπνού και τσιγάρων,
που ήδη «οργιάζει» και στη χώρα
μας.
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην
επιστολή του, «ο λεπτοκομμένος κα-
πνός είναι προϊόν ειδικού φόρου,
γεγονός που σημαίνει ότι, εάν εφαρ-
μοστούν οι διατάξεις της ΚΥΑ και ξε-
φυτρώσουν ανεξέλεγκτα σε όλη την
Ελλάδα εργαστήρια, θα υπάρξει απώ-
λεια σημαντικών εσόδων για το ελ-
ληνικό κράτος. 
Είναι γνωστό ότι σήμερα διακινείται
παράνομα, σε σημαντικές ποσότητες,
στην αγορά λεπτοκομμένος χωρικός
καπνός, ακόμα και με εταιρείες τα-
χυμεταφοράς, χωρίς να υπάρχει δυ-
νατότητα ουσιαστικής παρέμβασης
από πλευράς ελεγκτικών μηχανι-
σμών». 
Σύμφωνα τον ίδιο, «είναι απορίας
άξιον, σε περίπτωση που γίνουν
νόμος του κράτους οι σχετικές προ-
βλέψεις της ΚΥΑ και δημιουργηθούν
εκατοντάδες εργαστήρια ανά την
περιφέρεια, τα οποία, σύμφωνα με
ελέγχους προωθούν προϊόντα επι-
βαρυμένα με ανθυγιεινές ουσίες,

πώς η πολιτεία θα καταφέρει να ελέγ-
ξει τη χαοτική κατάσταση που μπορεί
να δημιουργηθεί».
Επιπρόσθετα, θέτει συγκεκριμένα
ερωτήματα, όπως «ποιος θα ελέγχει
το ύψος της παραγόμενης ποσότητας
ανά καπνοπαραγωγό, ποιος θα ελέγ-
χει αν ο καπνός από το χωράφι πήγε
στην αποθήκη του εργαστηρίου ή
σε κάποια άλλη αποθήκη, απ’ όπου
ενδέχεται να πωληθεί λαθραία; Ποιος
θα ελέγχει εάν η καλλιεργούμενη
έκταση ανά παραγωγό για ιδία χρήση
καλύπτει μόνο 100 τ.μ. και όχι μεγα-
λύτερη έκταση;».

Διχασμένοι οι παραγωγοί
Πέραν αυτών, πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι το περιεχόμενο της υπό
διαβούλευση ΚΥΑ έχει διχάσει και
τους παραγωγούς, μέρος των οποίων
θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος οι
προωθούμενες αλλαγές να μη λει-
τουργήσουν ευεργετικά για τον ελ-
ληνικό καπνό.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα σημεία του
προσχεδίου της ΚΥΑ, μεταξύ άλλων
προβλέπουν ότι η σύναψη των συμ-
βάσεων καλλιέργειας πραγματοποι-
είται μέχρι την 20ή Μαρτίου του
έτους συγκομιδής, οι συμβάσεις καλ-
λιέργειας υπογράφονται μεταξύ πρω-
τοβάθμιων καπνικών συνεταιρισμών
ενεργών παραγωγών ή κοινοπραξιών
ομάδων ενεργών καπνοπαραγωγών
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργα-
νώσεων ή μεμονωμένων παραγωγών
και μεταποιητικών επιχειρήσεων.
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Ρυθμίσεις που μπορεί να αλλάξουν σημαντικά τον τομέα 
του καπνού στην Ελλάδα προωθεί το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως διαφαίνεται στο προσχέδιο 
της σχετικής νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
που έστειλε προς διαβούλευση στους αρμόδιους φορείς.

ΔΙΧΑΖΕΙ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΜΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Τα πάνω κάτω στην αγορά καπνού;
Οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα κατωτέρω:
8Τους συμβαλλόμενους (νόμιμοι
εκπρόσωποι, διευθύνσεις), καθώς
επίσης και τον Οργανισμό Ελέγχου
(ΟΠΕΚΕΠΕ) στον οποίο θα κοινοποιηθεί
τελικά η σύμβαση.
8Λεπτομερή περιγραφή ανά ποικιλία
των ποιοτικών προδιαγραφών, με
τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η
κατά ποιοτική κατηγορία ταξινόμηση
των καπνών και οι οποίες είναι του-
λάχιστον τρεις (στην περίπτωση μη
ύπαρξης συμφωνίας ισχύουν αυτές
που περιγράφονται στο συνημμένο
Παράρτημα I, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
απόφασης).
8Τα αγροτεμάχια με την έκταση
σε στρέμματα και την τοποθεσία ενός
εκάστου, την αναμενόμενη ποσότητα
παραγωγής και το είδος της συσκευα-
σίας των καπνών που θα παραδοθούν
(τα αγροτεμάχια με βάση την ενιαία
αίτηση - ΟΣΔΕ).
8Αναφορά στις δραστικές ουσίες
φυτοφαρμάκων που δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια
της καλλιέργειας.
8Η δυνατότητα, με τους ίδιους αρ-
χικούς όρους, μεταβίβασης της σύμ-
βασης σε άλλη επιχείρηση, κυρίως
όταν προκύψουν περιπτώσεις ανω-
τέρας βίας ή η μεταποιητική επιχείρηση
τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης ή
ισοδύναμης διαδικασίας.
8Τον καθορισμό του χρόνου πα-
ράδοσης-παραλαβής και της κατα-
βολής της αξίας του προϊόντος.
8Τις υποχρεώσεις των συμβαλλό-
μενων μερών όσον αφορά την τήρηση
των διαδικασιών παράδοσης και πα-
ραλαβής των καπνών και ιδίως τις
επιπτώσεις από τη μη τήρηση των
προθεσμιών πληρωμής από πλευράς
μεταποιητών και των προθεσμιών
παράδοσης από πλευράς παραγω-
γών.
Οι παραγωγοί που δεν συνάπτουν
σύμβαση καλλιέργειας σύμφωνα με
τα παραπάνω υποχρεούνται πριν από
την 15η Απριλίου κάθε χρόνου να
καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωση
του ν. 1599/1986, στην οποία θα δη-
λώνουν ότι δεν έχουν υπογράψει
σύμβαση καλλιέργειας με μεταποιητική
επιχείρηση καπνού, την ακριβή έκταση,
την τοποθεσία καλλιέργειας και τους
λόγους που καλλιεργούν.

Μέσα στις επόμενες

μέρες η Διεπαγγελματική

πρόκειται να συνέλθει 

με αντικείμενο τη νέα

ΚΥΑ, σε μια προσπάθεια 

να οργανώσει τις

αντιδράσεις των μελών

της και να χαράξει ενιαία

γραμμή απέναντι στις

προωθούμενες αλλαγές

Οι συμβάσεις
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E
πειτα από μια δύσκολη

χρονιά πέρσι για την τιμή
παραγωγού στο πρώιμο
καρπούζι, το 2013 ανα-

μένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πέρσι, όταν ξεκίνησε τις εξαγωγές
το ελληνικό καρπούζι, κυρίως αυτό
της Τριφυλλίας, οι Ισπανοί βρίσκον-
ταν ήδη στις αγορές της Ευρώπης,
με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν
τα ελληνικά καρπούζια να «πιά-
σουν» καλές τιμές στην αρχή της
συγκομιδής.
Φέτος φαίνεται ότι η κατάσταση
έχει αντιστραφεί οι πρώτοι 350 τό-
νοι πρώιμου καρπουζιού που εξήχ-
θησαν από την Πελοπόννησο «έπια-
σαν» τιμές έως και 50 λεπτά το
κιλό, όταν πέρσι την ίδια περίοδο
είχαν ξεκινήσει από τα 30 λεπτά
το κιλό, για να «προσγειωθούν»
αργότερα μέχρι και τα 6 λεπτά το
κιλό. Σημειώνεται ότι όλες οι ανα-
φορές των τελευταίων ημερών
από τη βασική παραγωγή περιοχή

καρπουζιών της Ισπανίας, την Αλ-
μερία, κάνουν λόγο για σημαντική
καθυστέρηση στην ωρίμανση του
προϊόντος λόγω της επικράτησης
χαμηλών για την εποχή θερμοκρα-
σιών. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή,
οι εκτιμήσεις για αυτήν τη σεζόν
αναφέρουν ότι έχουν καλλιεργηθεί
57.000 στρέμματα, ενώ η παραγωγή
θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα,
δηλαδή πέριξ των 350.000 τόνων
καρπουζιού. 

Η παραγωγή
Οι πρώτες αναφορές από τις ελ-
ληνικές παραγωγικές περιοχές κά-
νουν λόγο για την καλύτερη ποι-
ότητα των τελευταίων ετών. Σε
αυτό συντέλεσαν οι καλές συνθήκες
και η καλή καρπόδεση. Τα καρ-
πούζια είναι γεμάτα, συμπαγή και
οι αποδόσεις πολύ καλές, όμως
αυτό που πρέπει να προσεχθεί
ιδιαίτερα είναι η ωριμότητα. Όπως
λένε οι ειδικοί γεωπόνοι, αυτό που

απαιτείται είναι να μη βιαστούν οι
παραγωγοί και να αφήσουν τα καρ-
πούζια να ωριμάσουν κανονικά,
χωρίς να τα κόβουν βιαστικά, ώστε
να έχουν και τα απαραίτητα σάκ-
χαρα.
Στην Τριφυλλία φέτος η συνολική
έκταση κυμαίνεται στα περσινά
επίπεδα των 8.000 στρεμμάτων,
ενώ και οι καλλιέργειες έχουν προ-

σαρμοστεί στις απαιτήσεις των
αγορών. Κυρίως καλλιεργούνται
καρπούζια μεσαίου βάρους από
5-10 κιλά, υπάρχουν οι βαρέλες,
αλλά και τα μικρόκαρπα καρπούζια,
με βάρος από 1,5 μέχρι 3 κιλά. 
Το κόστος στη χαμηλή κάλυψη
προσεγγίζει τα 800 ευρώ και στη
μεσαία κάλυψη μέχρι 900 ευρώ το
στρέμμα.

Με «όπλο» την καλύτερη ποιότητα των τελευταίων χρόνων
και με σύμμαχο τον καιρό, ξεκίνησαν την προηγούμενη
εβδομάδα από τις παραγωγικές περιοχές οι πρώτες
εξαγωγές καρπουζιού.
Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net) 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ

Σταθεροποιητικά, χωρίς τις εξάρσεις
των προηγούμενων χρόνων, φαίνεται

ότι κινείται η «μόδα» της προηγούμενης
δεκαετίας δηλαδή η καλλιέργεια των μίνι
καρπουζιών. Από τα δυνατά του σημεία
είναι η ευκολία στη μεταφορά από την
αγορά στο σπίτι και στη διαχείρισή του,
και η αντικατάσταση της κοπής των μεγάλων
καρπουζιών που πωλούνται σε μερίδες
στα καταστήματα της Ευρώπης από την
αγορά ενός μίνι καρπουζιού. 
Από την άλλη πλευρά όμως το υψηλό
κόστος παραγωγής και η συγκεκριμένη
αγορά στην οποία απευθύνεται δικαιολογούν
τις σταθεροποιητικές τάσεις που παρα-
τηρούνται.
Μάλιστα, οι παραγωγοί, προσπαθώντας
να ερμηνεύσουν τις απαιτήσεις της αγοράς,
σημειώνουν ότι το μίνι καρπούζι δεν εξα-
φανίστηκε και δεν θα εξαφανιστεί ποτέ
από την αγορά, έχει μέλλον. Δεν πρόκειται
όμως ποτέ να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο
και να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο. 

Υψηλό κόστος,
καλές τιμές
Πρόκειται για καλλιέργεια με υψηλό κόστος
παραγωγής, γεγονός που ισοσκελίζεται
με μια καλή παραγωγή και ικανοποιητική
τιμή για τους αγρότες. Η μέση τιμή παρα-
γωγού πέρσι κυμάνθηκε από 12 μέχρι και
35 λεπτά το κιλό. Στην περιοχή της Κρήτης,
μάλιστα, ξεκίνησαν από το 1 ευρώ και
έφτασαν τα 12 λεπτά, ενώ και σε αυτή
την περίπτωση η μέση τιμή διαμορφώθηκε
στα 30 λεπτά. Το κόστος για τον παραγωγό
φτάνει τα 800 ευρώ ανά στρέμμα και
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σπορόφυτα,
που κοστίζουν ακόμα και 200 ευρώ το
στρέμμα, τη λίπανση στα 150 ευρώ το
στρέμμα και την εδαφοκάλυψη με τα
νάιλον από 50 ευρώ το στρέμμα (το απλό)
ως 150 ευρώ το στρέμμα (το θερμαινό-
μενο).
Τα μίνι καρπούζια είναι στην πλειοψηφία
τους στρόγγυλα με μέσο βάρος 2 έως 4
κιλά το πολύ, ενώ φυτεύονται πιο πυκνά
από τα μεγάλα, με αποτέλεσμα ο αριθμός
φυτών ανά στρέμμα να είναι διπλάσιος.

Τα υβρίδια φυτεύονται σε γραμμές που
απέχουν μεταξύ τους 1 μ. και επί των

γραμμών 50 εκ. Έτσι οι αποδόσεις
που επιτυγχάνονται φτάνουν τους
5-8 τόνους ανά στρέμμα, σε συν-
θήκες καλλιέργειας υπό χαμηλή
κάλυψη. 
Η σπορά στα θερμοκήπια αρχίζει

μέσα Ιανουαρίου, ενώ αυτές τις
μέρες ολοκληρώνεται η σπο-
ρά με χαμηλή κάλυψη. Επί-
σης, από τα τέλη Απριλίου
και μετά σπέρνονται και

υπαίθρια. Η συγκομιδή ανα-
μένεται να ξεκινήσει στα τέλη

Απριλίου πρώτα στην Κρήτη.

Τα «μίνι» καρπούζια

Το πρώιμο είναι «γλυκό»
και κερδίζει τιμές

Οι πρώτοι 350 τόνοι πρώιμου καρπουζιού που εξήχθησαν

από την Πελοπόννησο

έπιασαντιμές έως και 50 λεπτά

το κιλό, όταν πέρσι την ίδια

περίοδο είχαν ξεκινήσει

από τα 30 λεπτά το κιλό,

για να «προσγειωθούν» 

αργότερα μέχρι και τα 6

λεπτά το κιλό



Τ
ελικά, «η αγάπη ήρθε από

μακριά» για τον Μανούσο
Μανουσάκη. Ο γνωστός
σκηνοθέτης, που σίγουρα

δεν χρειάζεται συστάσεις, εδώ και
δεκαπέντε χρόνια ζει μεταξύ Αθήνας
και Σελλασίας Λακωνίας. Ο πεθερός
του, από τις ΗΠΑ όπου ζει, αποφάσισε
να μοιράσει στα παιδιά του την πε-
ριουσία που έχει στην Ελλάδα, έτσι
η γυναίκα του κ. Μανουσάκη, η Μα-
ρία, απέκτησε μια πολύ αξιόλογη
έκταση στη Σελλασία. Επρόκειτο
για κτήματα χωρίς φροντίδα, που
είχαν καεί στο παρελθόν, και απο-
φάσισαν να τα φτιάξουν από την
αρχή. 
Ο ίδιος, άνθρωπος της πόλης, δεν
μετάνιωσε την απόφασή τους να καλ-
λιεργήσουν το κτήμα. Έβαλαν 2.500
ελιές, καθώς, όπως τονίζει στην Πα-
ραγωγή, «είναι ένα δέντρο ευγνώμον,
το ερωτεύεσαι όταν το βλέπεις να
μεγαλώνει». Άρχισαν να ασχολούνται
μανιωδώς με τη βιολογική καλλιέργεια
ελιάς, επένδυσαν οικονομικά, χρονικά
και σίγουρα ψυχικά. Το δέντρο το
έμαθαν εύκολα. Γεωπόνοι και καλ-
λιεργητές τούς βοήθησαν πολύ να
κατανοήσουν το δέντρο που αγαπούν.
Σήμερα, η οικογένεια δεν χάνει κανένα
καλλιεργητικό στάδιο της ελιάς. Στο
μάζεμα είναι εκεί, είτε ο ίδιος είτε τα
παιδιά του, ενώ επιβλέπει και το κλά-
δεμα. «Ανοίγει η ψυχή σου στο κτήμα,
τότε καταλαβαίνεις το πραγματικό
σου μέγεθος, στη φύση. Δεν νομίζεις
πλέον ότι είσαι το κέντρο του κόσμου»,
εξηγεί ο ίδιος. 

Η παραγωγή 
Τα 150 στρέμματα γης έχουν μόνο
ελιά, βιολογικής καλλιέργειας, ενώ

έχουν και ένα μικρό αμπελάκι τριών
στρεμμάτων για το κρασί της χρονιάς.
Σχεδόν αυτάρκεις, θα έλεγε κανείς,
εξαιρώντας το κρέας, αφού έχουν
και μικρή παραγωγή οπωροκηπευ-
τικών στο Χιλιομόδι. Όλα είναι δικά
τους φυτώρια με ελληνικούς σπόρους
από κάθε γωνιά της χώρας. Τα φρούτα
και τα λαχανικά τους καταλήγουν σε
μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα. Ωστό-
σο, το λάδι τους έχει αποκτήσει μα-
κρινούς προορισμούς. 
Τα νεαρά δέντρα του κτήματος δίνουν
5 τόνους λάδι και περίπου 2,5 τόνους
ελιές καλαμών. Εδώ και ενάμιση χρόνο
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής
λαδιού φεύγει για το εξωτερικό. Με-
ταξύ των προορισμών είναι η Βουλ-
γαρία, η Ελβετία και η Αγγλία. Για την
ώρα, ο κ. Μανουσάκης χαρακτηρίζει
την εξαγωγική εμπειρία τους καλή,
με τις τιμές του βιολογικού ελαιολάδου
να βρίσκονται σε ικανοποιητικά επί-
πεδα. Άλλωστε, όπως σημειώνει, στό-
χος είναι να πουλήσουν το λάδι τους
σε τιμή αξιοπρεπή, που να καλύπτει
το κόστος και τον κόπο τους. 

Η τοπική κοινωνία 
Μια και περνά ένα μεγάλο μέρος της
ζωής του στη Σελλασία, ο κ. Μανου-
σάκης αποφάσισε να ασχοληθεί και
με τα της περιοχής. Με τη βοήθεια
των τοπικών αρχών άρχισαν να «τα-
ξιδεύουν» το ελαιόλαδο και άλλα
προϊόντα της περιοχής. Ο κ. Μανου-
σάκης έστησε τις πρώτες γιορτές
Ελιάς και Λαδιού. Επίσης, είναι πρω-
τεργάτης της έκθεσης λακωνικών
προϊόντων που φιλοξενήθηκε φέτος
–για έκτη συνεχόμενη χρονιά– στο
μετρό του Συντάγματος, καθώς και
της έκθεσης αγροτικών προϊόντων
που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο
17-19 Μαΐου –για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά– στην  «Τεχνόπολις» στο Γκάζι.
Μέσω αυτών, ταξιδεύουν πολλά προ-
ϊόντα από τη λακωνική γη και ανα-
ζητούν ευκαιρίες σε άλλα σημεία της
Ελλάδας. Όσο για την άλλη μεγάλη
αγάπη του κ. Μανουσάκη, τη σκη-
νοθεσία, βρίσκεται σε συζητήσεις με
την ΕΡΤ για μια νέα σειρά. «Όλα γί-
νονται όταν έχεις διάθεση» τονίζει,
κλείνοντας τη συζήτηση. 

Από την τηλεόραση στα κτήματα! 

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ποιοτικών προϊόντων
της Λακωνίας, θα πραγματοποιηθεί έκθεση λακωνικών προϊόντων,

στο πλαίσιο της 3ης Πειραϊκής Αμφικτιονίας 2013, από τις 7 ως τις 10
Ιουνίου στον Πειραιά και θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Κανάρη, στο Πα-
σαλιμάνι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν παραγωγοί τυποποιημένων προϊόντων,
αλλά και μικρές αγροτοτουριστικές μονάδες της Λακωνίας, ενώ οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να γευτούν και να
προμηθευτούν, από τα περίπτερα των εκθετών, εξαιρετικής ποιότητας
προϊόντα της Λακωνίας, όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, μέλι, αρωματικά
φυτά, παραδοσιακά λουκάνικα, σύγκλινο, καπνιστή πέστροφα, σολομό,
προϊόντα στρουθοκαμήλου και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. 

Έκθεση λακωνικών προϊόντων 
στον Πειραιά

Μοιρασμένος ανάμεσα 
στις δύο του αγάπες, 
τη σκηνοθεσία και την
καλλιέργεια ελιάς, ζει 
τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια ο σκηνοθέτης 
των τηλεοπτικών 
-και όχι μόνο- επιτυχιών.

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Μανούσος Μανουσάκης:

Ηεξαγωγή αρνιών και κτηνο-
τροφικών προϊόντων στη Λι-

βύη από την Ήπειρο ήταν το θέμα
συνάντησης που είχε ο περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης με Έλληνες και ξένους
επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα των εξα-
γωγών. Ο κ. Καχριμάνης υποσχέ-
θηκε ότι θα δώσει κάθε δυνατή
βοήθεια, προκειμένου να εξασφα-
λιστούν οι προϋποθέσεις εξαγωγής
ηπειρώτικων κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων, και ειδικά ζωντανών αρνιών,
προς τη Λιβύη. Μάλιστα, υπο-
γράμμισε ότι «η Περιφέρεια, ιδι-
αίτερα τη δύσκολη οικονομική
περίοδο που διανύουμε, στηρίζει
την εξωστρέφεια της κτηνοτροφίας
μας», προσθέτοντας ότι το ενδια-
φέρον για εξαγωγές προς τη Λιβύη
είναι μια ιδιαίτερα θετική προ-
οπτική που ανοίγεται για τον πρω-
τογενή τομέα της Ηπείρου και γε-
νικότερα της Βορείου Ελλάδος,
καθώς πρόκειται για «νέα και ανα-
τέλλουσα αγορά». 
Οι εν λόγω επιχειρηματίες δρα-
στηριοποιούνται ήδη σε εξαγωγές
προς τη Λιβύη από άλλα λιμάνια
της χώρας και τώρα επεκτείνουν
το ενδιαφέρον τους στην Ήπειρο,
επιθυμώντας να θέσουν ως βάση

τους το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί το
έργο της μεταφοράς των ζώων
και της εξυπηρέτησης των κτη-
νοτρόφων, ο περιφερειάρχης έδω-
σε ήδη εντολή στον προϊστάμενο
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας να
προβεί στην κατάλληλη προετοι-
μασία, ώστε να είναι έτοιμη προς
εφαρμογή όλων των προβλεπό-
μενων διαδικασιών στην περίπτω-
ση που ολοκληρωθεί η συμφωνία
με τους κτηνοτρόφους. 
Παράλληλα ανέλαβε πρωτοβουλία
για την εξασφάλιση, από άλλες
συναρμόδιες υπηρεσίες, των απαι-
τούμενων προϋποθέσεων και αδει-
ών για τη διακίνηση των ζώων. 

Ιωάννινα: Ενδιαφέρον για 
κτηνοτροφικές εξαγωγές στη Λιβύη

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
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μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών
και του φιλικά προς αυτές κεί-
μενου και κομματικά ταγμένου
γεωτεχνικού κόσμου υπάρχει
ένας σημαντικός βαθμός πο-
λιτικής αλληλεγγύης, αλλά και
«συνυπευθυνότητας» για τις
πολιτικές που επιχειρούνται,
ώστε να διευκολύνεται το έργο
της ηγεσίας. Τα «ψυγεία» των
κομματικών αντιπάλων υπάρ-
χουν ακόμη και σήμερα, καθώς
και τα ντουλάπια των «βαριών
βιογραφικών» των «ασυμβί-
βαστων» και των «επικίνδυνων»
να ανατρέψουν το καθεστώς
του «καλά είμαστε»… 

Η συνυπευθυνότητα 
Η συνυπευθυνότητα του είδους
τρέφεται σε περιβάλλον κομ-
ματικής σύμπνοιας και «επι-
διώκει να κρύβεται» (όταν βέ-
βαια όλοι γνωρίζουν). Το φαι-
νόμενο συντηρεί τη στασιμό-
τητα, απαγορεύει και παρεμ-
ποδίζει καινοτόμες ιδέες διοί-
κησης, καλλιεργεί το φόβο πι-
θανής ανατροπής της βλαπτι-
κής συνήθειας του «καλά εί-
μαστε» και αποκρούει εξωτε-
ρικότητες και τρίτες παρεμ-
βολές (κοινώς «θάβει» οτιδή-
ποτε καινούριο και καινοτόμο
και διώχνει τους άξιους στα
ξένα…). Χειροπιαστό παρά-
δειγμα είναι η στελέχωση των
πολιτικών γραφείων με κομ-
ματικούς φίλους εμπιστοσύνης,
με βιογραφικά που θα έπρεπε
να τίθενται σε δημόσια θέα,

έρευνα αληθούς δήλωσης και
κρίση, με υποκειμενικά κριτή-
ρια επιλογής του εκάστοτε
υπουργού ή του κόμματος
προέλευσης και όλα αυτά με
την πλήρη ανοχή των πολιτικά
φιλικών συντεχνιών, οι οποίες,
αντί να απορρίπτουν τη νοο-
τροπία και να την καταγγέλ-
λουν, αντίθετα φροντίζουν να
την περιστοιχίζουν και να τη
συντηρούν. 
Διευθυντές γραφείων υπουρ-
γών και υφυπουργών, ακόμη
και γενικοί γραμματείς, σπάνια
γνωρίζουν τα αντικείμενα, το
βιογραφικό τους δεν διακρί-
νεται για κάτι ξεχωριστό, παρά
μόνον από κομματική πίστη
και διαγωγή, δεν διαθέτουν
διοικητική εμπειρία, είναι καλοί
στο να διαχειρίζονται την «κομ-
ματική πελατεία» και ακατάλ-
ληλοι στο να αντιλαμβάνονται
τα τεχνικά ζητήματα και να
διαχειρίζονται τη διοίκηση,
όταν δε προκύπτει εναλλαγή
υπουργών του ιδίου κόμματος
στο υπουργείο οι «επιτήδειοι»
κληρονομούν και διατηρούν
θέσεις και καρέκλες για μακρές
περιόδους (με διπλές αμοιβές,
π.χ., διευθυντού και παράλλη-
λων καθηκόντων), ενώ θεω-
ρούν μοναδικό και αποκλει-
στικό τους καθήκον το να φεύ-

γουν όλοι ευχαριστημένοι από
τα υπουργικά γραφεία, αρκεί
να παραμένει αλώβητη η ει-
κόνα και η θητεία του πολιτικού
τους προϊσταμένου και του
κόμματος. 

Συναρμόδιοι 
στην αργοπορία
Θέματα προς συζήτηση και
επίλυση έρχονται στο τραπέζι
να συζητηθούν από πολυπλη-
θείς διυπουργικές επιτροπές
(λόγω συναρμοδιότητας), πο-
λυάριθμους εκπροσώπους κοι-
νωνικών φορέων, συνδέσμων
και επικαλυπτόμενων υπηρε-
σιών που καλούνται όλοι τους
να εκφραστούν προς μια τελική
συνισταμένη, η οποία αργεί
τόσο τραγικά να καταλήξει στο
διά ταύτα. Χρονοβόρες επι-
τροπές των 20 και 30 εκπρο-
σώπων δεν φημίζονται ούτε
ως «προσέγγιση» ούτε ως «συ-
νεννόηση» ούτε ως «λύση»,
απλά προσθέτουν ύψος στο…
βουνό της γραφειοκρατίας και
της υστέρησης! 
Η δημόσια διοίκηση αδυνατεί
και δεν εμπνέεται από τις τα-
χύτητες, την αξιοκρατική στε-
λέχωση, την πρακτικότητα και
την αποτελεσματικότητα του
ιδιωτικού τομέα, απλά γιατί
αφενός έμαθε να λειτουργεί
διαφορετικά (την έπλασαν
έτσι…) και αφετέρου θεωρεί
τον ιδιωτικό τομέα αντίπαλο.
Οι διαχωριστικές αυτές γραμ-
μές συντηρούνται και από τον
πολιτικό κόσμο για ευνόητους
λόγους. Τα ερωτήματα όμως
παραμένουν: Γιατί σε δραμα-
τικές για τον ελληνικό λαό συν-
θήκες οικονομικής κρίσης δεν
υπάρχει η κατάλληλη για την
περίσταση διοίκηση, όταν μά-
λιστα, συγκριτικά με τον ιδιω-
τικό τομέα, εισπράττει την εύ-
νοια και τη φανατική στήριξη
του πολιτικού κόσμου; Η διά-

γνωση της χρόνιας ασθένειας
κρατείται κρυφή (παραπέμπει
σε λέξεις και έννοιες, όπως
ταμπού, στρουθοκάμηλος, πε-
λάτης, χάδι, κοροϊδία, εργα-
σιακός ρατσισμός, υποκρισία,
κ.λπ.), ενώ οι θεραπείες «αφο-
ρίζονται» η μία μετά την άλλη
στ’ όνομα της κυβερνητικής
συνοχής που επιβάλλεται (όταν
χρειαστεί, για το χατίρι του δη-

μόσιου τομέα, ξεγελάμε και
την τρόικα). 
Δεν είναι, άλλωστε, καθόλου
τυχαία η διάχυτη πλέον αντί-
ληψη για το τι ακριβώς συμ-
βαίνει σήμερα στη δημόσια
διοίκηση. Τα υπουργεία είναι
μοιρασμένα ως «κομματικά
οικόπεδα» (γνωστά τα πασο-
κικά, νεοδημοκρατικά και δη-
μαρίτικα υπουργεία), με ολίγη

δόση επιμειξίας που προκαλεί
καχεξίες και πρόσθετες δυσ-
λειτουργίες από την εσωτερική
αντιπαλότητα και τους κομ-
ματικούς ανταγωνισμούς. 

Τ
α προβλήματα στην

ελληνική γεωργία εί-
ναι διαχρονικά και
γνωστά σε όλους, ενώ

διογκώνονται συνεχώς σε συν-
θήκες έλλειψης σοβαρού σχε-
διασμού, με επικαλυπτόμενους
και ασυντόνιστους μεταξύ τους
διοικητικούς και υποστηρικτι-
κούς μηχανισμούς σε όλα τα
επίπεδα (κεντρικές υπηρεσίες,
οργανισμοί, ΟΤΑ κ.λπ.). 
Όλα τα εγχειρήματα «αναδιορ-
γάνωσης» μέσα από νέα ορ-
γανογράμματα αποτυγχάνουν
για τους παρακάτω βασικούς
λόγους: 

Γίνονται κυρίως για λό-
γους εξοικονόμησης πό-
ρων, άρα σε περιβάλλον

συρρίκνωσης προϋπολογι-
σμού. 

Με μικρότερους προ-
ϋπολογισμούς δεν μπο-
ρεί κανείς να προσδοκά

υψηλή ανταπόδοση και αύξη-
ση της παραγωγικότητας από
«παράλυτες» στην πλειοψηφία
τους υπηρεσίες και «χρόνια»
δυσλειτουργικούς εποπτευό-
μενους φορείς. 

Οι νέοι οργανισμοί
υπουργείων δεν είναι τί-
ποτε περισσότερο από

«ανακάτεμα παλιάς τράπου-
λας» με σωρηδόν αδεξιότητες
και λανθασμένες επιλογές πε-
ρισσότερο με συντεχνιακά,
παρά με αναπτυξιακά κριτήρια
(π.χ., απομάκρυνση του ΕΦΕΤ,
της αλιείας, των δασών, απα-
ξίωση της γεωργικής έρευνας,
αποκοπή της Υπηρεσίας Εγ-
γείων Βελτιώσεων - ΥΕΒ, δια-

τήρηση άχρηστων υπηρεσιών,
με «ασυγχώρητη» αναρμοδιό-
τητα σε θέματα εξαγωγικού
εμπορίου και προώθησης,
κ.λπ.). Τέτοιος κατατεμαχισμός
υπουργείων Γεωργίας παγκο-
σμίως δεν υπάρχει, όπως ανα-
φέρουμε στη συνέχεια. 

Η αποκεντρωτική μετα-
φορά αρμοδιοτήτων στα
εκτός κεντρικής κυβέρ-

νησης επίπεδα (περιφέρειες,
αντιπεριφέρειες, κυρίως στους
δήμους κ.λπ.), αλλά με σκόπιμη
και επιλεκτική παρακράτηση
όμοιων αρμοδιοτήτων στο κέν-
τρο. Πρόκειται για ιδιάζουσα
μορφή διοίκησης, μοναδική
ίσως στον κόσμο, που η απο-
κέντρωση αρμοδιοτήτων πα-
ράγει ακόμη περισσότερη γρα-
φειοκρατία, διατηρεί το πάνω
χέρι της κεντρικής διοίκησης,
ενώ συγχρόνως «γεννά» τοπικές
μικροεξουσίες. (Η απαγκίστρω-
ση από την κεντρική διοίκηση
δεν είναι εφικτή και αντίστροφα.
Τελικά στην πράξη συντηρείται
μια καταστροφική «τροχοπέ-
δη», προϊόν πολιτικής και κομ-
ματικής αλληλεξάρτησης.) 

Αποθάρρυνση και περι-
θωριοποίηση του γεω-
τεχνικού επιστήμονα

εφαρμογών με «αψυχολόγη-
τες» ενέργειες και νομοθετικές
ρυθμίσεις από τις εκάστοτε
ηγεσίες του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ). Η διαχρονικά κρα-
τούσα επιπολαιότητα, οι κομ-
ματικές επιδρομές, η άγνοια
και η έλλειψη Εθνικής Αγρο-
τικής Πολιτικής μετέτρεψαν
το γεωπόνο (ιδίως από την έν-

ταξή μας στην ΕΕ, από 1981
και μετά) σε υπάλληλο γρα-
φείου, ο οποίος διεκπεραίωνε
κομματικές υποθέσεις, «πυ-
ροσβεστική» χαρτούρα και
αγροτικές επιδοτήσεις. 

Υποκατάσταση πολλών
ελεγκτικών, υποστηρι-
κτικών και εκτελεστικών

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
στο κέντρο και στην περιφέρεια
από τα πολιτικά γραφεία, τα
«προσωρινά και μετακλητά
επιτελεία τους» και τις στελε-
χωμένες κεντρικές διευθύνσεις
με πολιτικά κριτήρια. Έτσι, η
κυβερνητική διαχείριση της
διοίκησης μετατρέπεται σε κα-
θαρά κομματική διοίκηση, με
προτεραιότητες που εστιάζουν
σε «επικοινωνιακές» κυρίως
ενέργειες (δημόσιες εξαγγελίες,
δράσεις εντυπωσιασμού, ανα-
μάσηση και ανακοινώσεις μέ-
τρων και πολιτικών που ούτως
ή άλλως προβλέπονται από
την Κοινοτική Πολιτική, ωραι-
οποιήσεις κ.λπ.). Όλα αυτά
αρκεί να εξυπηρετούν την προς
τα έξω εικόνα τού εκάστοτε
υπουργού και δευτερευόντως
την πραγματική παθολογία
της αγροτικής οικονομίας και
της υπαίθρου. 

Η απόχρωση 
της στασιμότητας
Θα μπορούσε κανείς να πα-
ραθέσει αναρίθμητα αίτια που
συνέβαλαν και συμβάλλουν
στη σημερινή κατάσταση του
πρωτογενούς τομέα, στη διόγ-
κωση του τεράστιου αγροδια-
τροφικού εμπορικού ελλείμ-
ματος, στην περιθωριοποίηση
της επιστημοσύνης και στην
επικράτηση των «απόλυτα
αναρμόδιων» για τα αγροτικά. 
Χωρίς καμιά συνδικαλιστική
ή συντεχνιακή διάθεση (ο υπο-
γράφων δηλώνει αποστασιο-
ποιημένος απ’ αυτά), τα θέματα
οργάνωσης του ΥΠΑΑΤ, της
επιστημονικής παρουσίας ή
εκτοπισμού της, της αξιοκρα-
τίας, των οργανογραμμάτων
με γνώμονα τη μείωση των
δαπανών, τη μνημονιακή πει-
θαρχία κ.λπ., αλλά και των κιν-
δύνων που εμπεριέχουν οι
κατά καιρούς απερίσκεπτες
αποφάσεις για την εθνική αγρο-
τική οικονομία, τους αγρότες

και τους καταναλωτές, είναι
θέματα που τα έχει ήδη επε-
ξεργαστεί η επιστημονική κοι-
νότητα (άλλοτε πρόχειρα και
άλλοτε προσεκτικότερα). Σχε-
τικά υπομνήματα έχουν υπο-
βάλει στις πολιτικές ηγεσίες,
στα κόμματα και στους πρω-
θυπουργούς της χώρας οι αν-
τιπροσωπευτικές οργανώσεις
των γεωτεχνικών, παρά τις με-
ταξύ τους διαφοροποιήσεις
(ΓΕΩΤΕΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΕΓΔΥ, ΠΕΔ-
ΔΥ, ΠΟΣΕΓ, ΠΣΙΔ, ΠΕΕΓΕΠ, ΣΕΓ,
πανεπιστημιακοί κ.λπ.). 
Όμως, παρά τον κατακερμα-

τισμό και την έλλειψη συντο-
νισμού μεταξύ των γεωτεχνι-
κών του δημόσιου και του ιδιω-
τικού τομέα, απ’ όσα γνωρί-
ζουμε και απ’ ό,τι δημοσιεύεται,
τα περισσότερα υπομνήματα
και ανοιχτές επιστολές των γε-
ωτεχνικών οργανώσεων δεν
έχουν απαντηθεί, συχνά ου-
δέποτε απαντώνται ή δεν απο-
σπούν τη δέουσα προσοχή
(κυρίως τα παραδοσιακά και
πιο συνδικαλιστικά απ’ αυτά),
ενώ για όσα απαντώνται οι
απαντήσεις είναι οι γνωστές,
με άνευ ουσίας κλισέ εκφράσεις

«στήριξης», «σύμπλευσης»,
«συμπαράστασης», τα γνωστά
«κομματικά χαϊδέματα», γεμι-
σμένες με οτιδήποτε ανώδυνο
και πολιτικά επωφελές για εκεί-
νον που αποφασίζει να εκφρά-
σει την «ειλικρινή του κατα-
νόηση»! (Στην Ελλάδα η απο-
φυγή γραπτής απάντησης σε
γραπτό αίτημα αποτελεί εθνικό
σπορ…) 
Για τα αίτια της σημερινής κα-
τάστασης υπάρχει και η «αυ-
στηρή», πιο ελεύθερη σχολή
σκέψης, η οποία πιστεύει και
τεκμηριώνει το γεγονός ότι
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΑΑΤ, Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ – ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ελληνική γεωργία και τα χρόνια προβλήματα      διοίκησης
Για μερικά πράγματα στη δημόσια διοίκηση, μη
εξαιρουμένου του ΥΠΑΑΤ, δεν φταίνε πάντα 
η σύνθεση ή η λειτουργικότητα του οργανισμού. 
Στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει να θυμώνουμε 
από το αποτέλεσμα και σπάνια από το αίτιο. Η
ασυγκράτητη καταδίκη του αποτελέσματος αθωώνει
τα αίτια, τις κακές νοοτροπίες, την ανοργανωσιά και
την ανευθυνότητα, ενώ αποπροσανατολίζει και μας
απομακρύνει όλο και περισσότερο από τις λύσεις.
Του δρα ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*

Τι γίνεται σε άλλες χώρες

Οι κυβερνητικές συνθέσεις σε πολλές χώρες του εξωτερικού δεν ταυτίζονται απαραίτητα με κόμματα
και κομματικούς εναγκαλισμούς προσώπων, ελάχιστα δε με εκλεγμένους. Οι επιλογές ηγεσιών

γίνονται μεν με πολιτικά κριτήρια (στις ΗΠΑ επιλέγονται συχνά και «ικανοί» πολιτικοί αντίπαλοι),
αλλά κυρίως με κριτήρια «ιδιωτικού δικαίου», στοχεύοντας σε επιστράτευση των καλύτερων μάνατζερ
για θέσεις-κλειδιά. Η εμπειρία διδάσκει ότι ο κομματικός και ο εκλεγμένος αντιλαμβάνονται το δημόσιο
πόστο ως μέσο πολιτικής αυτοπροβολής, το χρησιμοποιούν ως ιδιόκτητο γραφείο δημοσίων σχέσεων,
ασκούν πολιτικές «διαχείρισης» προβλημάτων, τις οποίες επικοινωνούν ως λύσεις, και σπάνια
πετυχαίνουν την ποθητή επίλυση των προβλημάτων. Οι εμπειρίες των μάνατζερ και των επαγγελματιών
που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα σπάνια αξιοποιούνται, για δύο βασικούς λόγους: 1) οι ίδιοι
αποφεύγουν να αναλάβουν δημόσιες θέσεις λόγω των αναξιοπρεπών αμοιβών και του κακού «δη-
μοσιοϋπαλληλικού» περιβάλλοντος εργασίας, εκτός ίσως από κάποιες ΔΕΚΟ και δημόσιου χαρακτήρα
ανεξάρτητους φορείς που αμείβουν ικανοποιητικά, και 2) οι φοβίες «επισκίασης» των υπόλοιπων
στελεχών, ακόμη και των πολιτικών προϊσταμένων, από το νέο «αίμα», γεγονός που εάν συμβεί θα
αποκαλύψει πανηγυρικά την ανεπάρκειά τους και θα δικαιώσει αυτούς που καραδοκούν να επιρρίψουν
στη δημόσια διοίκηση όλα τα κακά του τόπου. Η διοίκηση επιβάλλεται να φαίνεται προς τα έξω ως η
πλέον κατάλληλη για την οποία επιβαρύνεται πολύ βάρβαρα πλέον ο Έλληνας πολίτης, άσχετα με το
πόσο ικανή είναι. 
Αξίζει μια σύντομη διαδρομή για να δούμε τι εννοούν σε άλλες χώρες με τη φράση «υπουργείο
Γεωργίας», τι περιλαμβάνει, πώς διοικείται. Στον πίνακα που παραθέτουμε γίνεται μια μικρή τέτοια
προσπάθεια, στο μέτρο που επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος, για κάτι ενδεικτικό και συνοπτικό. 

Πολιτικές με ημερομηνία λήξης

Με επικοινωνιακές εξάρσεις, τηλεοπτικές
παρουσίες-εκπλήξεις και ξαφνιάσματα

δεν στήνεται καμιά φιλολαϊκή πολιτική, ενώ
ελαχιστοποιείται η όποια αναπτυξιακή προσδοκία.
Αρκεί να θυμηθούμε μερικά τέτοια παραδείγματα
στο ΥΠΑΑΤ που έγραψαν ιστορία αναξιοπιστίας
και παιδαριώδους αγροπολιτικής σκέψης για
τον τόπο, με ασυγχώρητη τη συνυπευθυνότητα
των μερών που τα επινόησαν… Τα καλάθια το-
πικών προϊόντων ανά περιφέρεια, το μοίρασμα
αγροτεμαχίων 5 και 10 στρεμμάτων σε νέους
αγρότες για να στήσουν επιχείρηση, όταν αγρότες
με 100 και 200 στρέμματα δεν μπορούν σήμερα
να είναι βιώσιμοι, την προώθηση νέων καλ-
λιεργειών ξένων προς τις ελληνικές συνθήκες
ή άρνηση δανειοδότησης με κεφάλαια κίνησης,
το μοίρασμα ισπανικών φρούτων στα σχολεία,
τα ανεφάρμοστα νομοσχέδια-νομοπαρασκευά-
σματα από μη γεωτεχνικούς κ.ά., είναι μερικά
μόνο από τα κατορθώματα. Δεν είναι τυχαίο,

ούτε διακατέχεται ο υπογράφων από προκα-
ταλήψεις εναντίον κανενός, αλλά τα στατιστικά
για το ΥΠΑΑΤ δείχνουν ότι μετά τη Μεταπολίτευση
το εν λόγω υπουργείο διοικείται κατά πλειοψηφία
από υπουργούς του ΠΑΣΟΚ (από τα 39 χρόνια
της μεταπολίτευσης τα 24 ήταν υπό πασοκική
ηγεσία με διαφορετικούς υπουργούς, με αρκετούς
άξιους, αλλά με την ίδια νοοτροπία και τον ίδιο
περίγυρο από πρόσωπα της «συνυπευθυνότητας»). 

*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 και
Περιβάλλοντος

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Χώρα Αρμοδιότητα υπουργείου 

Αυστραλία 
(2 υπουργεία Δυτική και Ανατολική)

Γεωργίας, Αλιείας και Δασών
Γεωργίας και Τροφίμων

Καναδάς (3 ομοσπονδιακά 
και 5 πολιτειακά υπουργεία) 

Γεωργίας, Τροφίμων, Φυσικών Πόρων & Δασών,
Ιχθυοκαλλιεργειών, Χερσ. Αλιείας και Ανοικτής Θαλάσσης  

Δανία Γεωργίας, Τροφίμων και Αλιείας
Γερμανία Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας Καταναλωτή 

Γαλλία 
Γεωργίας, Τροφίμων, Αλιείας, Ανάπτυξης Υπαίθρου 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ισραήλ Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Ιταλία Γεωργίας, Τροφίμων και Δασικής Πολιτικής
Ιαπωνία Γεωργίας, Δασών και Αλιείας
Ισπανία Γεωργίας, Τροφίμων και Αλιείας
Ολλανδία Οικονομικών Υποθέσεων, Γεωργίας, Καινοτομίας 
Ν. Ζηλανδία Πρωτογενούς Παραγωγής και Βιομηχανίας

ΗΠΑ (USDA) 
με ισάριθμα πολιτειακά 
υπουργεία Γεωργίας

Γεωργίας (+Δασική Υπηρεσία, Υπ. Ελέγχου Τροφίμων
Γεωργική Έρευνα, Εμπόριο και Γεωργική Διπλωματία,
Υπηρεσίες Γ. Εφαρμογών, Τροφίμων και Μάρκετινγκ) 

Ρωσία Γεωργίας 
Ηνωμένο Βασίλειο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Υποθέσων Υπαίθρου 
Κίνα Γεωργίας
Ουκρανία Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων
Μεξικό Γεωργίας, Τροφίμων, Κτηνοτροφίας, Ανάπτυξης Υπαίθρου
Βραζιλια Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Προμηθειών, Γ. Περιβ/ντος  
Αργεντινή Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Σημείωση: Οι χώρες που αναφέρονται παραπάνω διαθέτουν τεράστιες γεωργικές οικονομίες και σχετικά περιορισμένο προσωπικό
στις κεντρικές τους υπηρεσίες. Το κυρίως προσωπικό είναι αποκεντρωμένο στην περιφέρεια (Γ. Εφαρμογές), σε υπηρεσίες
έρευνας και ελέγχου, όχι απαραίτητα στις πρωτεύουσες, αλλά κοντά σε πειραματικούς σταθμούς, κέντρα παραγωγής, γεωπονικά
πανεπιστήμια και υπηρεσίες πιστοποίησης και εξόδου/εισόδου γεωργικών προϊόντων. Σχεδόν όλες οι χώρες που αναφέρονται
έχουν την αρμοδιότητα εξωτερικού εμπορίου, ελέγχου τροφίμων, υπηρεσίες κτηνιατρικές, αλιείας και δασών, αρκετές έχουν το
περιβάλλον, την πολιτική και διαχείριση των φυσικών πόρων. (Σύνταξη και σχολιασμός Σ. Σεκλιζιώτη)

Η δημόσια διοίκηση

αδυνατεί και δεν

εμπνέεται από 

τις ταχύτητες, 

την αξιοκρατική

στελέχωση, την

πρακτικότητα και την

αποτελεσματικότητα

του ιδιωτικού τομέα,

απλώς γιατί αφενός

έμαθε να λειτουργεί

διαφορετικά και

αφετέρου θεωρεί

τον ιδιωτικό τομέα

αντίπαλο 
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«ΑΓΚΑΘΙ» ΤΟ
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ
Οι ενδοκυβερνητικές
τριβές προσγειώνουν
ανώμαλα το Μαξίμου
μετά την ευφορία του
ταξιδιού στην Κίνα

>4

> 8-9

>11

BUSINESS ΜΕ 
ΤΗ «ΝΕΑ ΡΩΜΗ»
Η Κίνα ετοιμάζεται να κατακτήσει
τον κόσμο και η Ελλάδα αποτελεί
βασικό «παίκτη» στην κινεζική
επέκταση
Ώθηση στο κινέζικο ενδιαφέρον
για τις αποκρατικοποιήσεις 
δίνει η εμπλοκή της China
Development Bank, με 
διαθέσιμα κεφάλαια που
ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια!

>4

>5

ΣΥΡΙΖΑ:
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ,
ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΤΟΣ
Πρόταση Τσίπρα για
«Συμμαχία του Νότου»
στη σκιά του
«πολέμου» 
των συνιστωσών

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

ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ
Πώς να συμπληρώσετε
τους νέους κωδικούς 
του Ε1 – Ποιους κωδικούς
πρέπει να προσέξετε

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ GAZPROM ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

>10

Η ΔΕΠΑ «ΟΔΗΓΟΣ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

nΠοια είναι τα δύο αιτήματα 
της Gazprom και τι ζητά η Ελλάδα

nΔίνει τα ρέστα της η κυβέρνηση 
για την παραμονή του ρωσικού
κολοσσού στη διαγωνιστική
διαδικασία

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ;
Δημοσιεύματα 
του διεθνούς Τύπου
βλέπουν… ολική
επαναφορά της
ελληνικής οικονομίας

Η ΔΕΠΑ «ΟΔΗΓΟΣ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



T
ο Βιετνάμ, το κομμουνιστικό Βιετνάμ,
το οποίο μερικές δεκαετίες πριν πο-
λεμούσε τους Αμερικανούς ιμπερια-
λιστές, έχει καθιερώσει ημέρα αφιε-

ρωμένη στο επιχειρείν! 
Στην Ελλάδα κάποιοι ακόμη θεωρούν το επιχει-
ρείν… λέπρα. Όμως, εάν δει κανείς τις οικονομικές
επιδόσεις του Βιετνάμ και τις συγκρίνει με αυτές
της Ελλάδας, θα μελαγχολήσει. Η οικονομία του
αυξάνεται με ρυθμούς της τάξεως του 7%, όταν
η ελληνική οικονομία διανύει τον πέμπτο ή τον
έκτο (έχουμε χάσει το μέτρημα) χρόνο ύφεσης.
Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια
έχει πραγματοποιήσει άλματα, αυξάνει τις εξα-
γωγές, έχει ανοίξει την οικονομία στον αντα-
γωνισμό, κάνει αποκρατικοποιήσεις και μπίζνες
με τους… καπιταλιστές. Την ίδια ώρα κάποιοι
ακόμη στην Ελλάδα νομίζουν ότι το χρεοκοπημένο
κράτος μπορεί να το παίζει… χορηγός, ικανο-
ποιώντας κάθε αίτημα των συντεχνιών. Ακόμη
και στις περιπτώσεις σημαντικών επενδυτικών
σχεδίων που θα φέρουν θέσεις εργασίας (σε
μια χώρα με ανεργία 27% και 60% την ανεργία
των νέων) κάνουν ό,τι μπορούν για να τις μα-
ταιώσουν. 
Είναι αυτοί που κάθε προσπάθεια πρωτοβουλίας,
αν δεν είναι κρατικοδίαιτη και δεν σπαταλά
χρήματα φορολογουμένων, τη σπιλώνουν. Όπως
την επένδυση στο Τυμπάκι της Κρήτης. Ευτυχώς
κάποιοι τους πήραν με τα γιαούρτια (κυριολε-
κτικά)! 
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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

Ο αμφιλεγόμενος Σλοβένος φι-
λόσοφος έχει κατά καιρούς απα-
σχολήσει τη δημοσιότητα με
τις «προβοκατόρικες» δηλώσεις
του. Οι Έλληνες τον… ανακά-
λυψαν ευρύτερα λόγω της «αδυ-
ναμίας» που φαίνεται να του
έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δύο
άνδρες βρέθηκαν την περασμένη 

εβδομάδα στο Ζάγκρεμπ, όπου
συμμετείχαν στο 6o Subversive
Forum. Εκεί, σε εκδήλωση με
τίτλο «Η ουτοπία της δημοκρα-
τίας», παρουσία του επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ζίζεκ έκανε την
περίφημη δήλωση ότι όσοι δεν
υποστηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
«να πάρουν εισιτήριο πρώτης
θέσης χωρίς επιστροφή στα
γκουλάγκ». Ο κ. Τσίπρας χαμο-
γέλασε και τον χειροκρότησε.
Ακολούθησε πόλεμος ανακοι-
νώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ,
ωστόσο το ερώτημα παραμένει:
χειρότερο είναι το κακό χιούμορ
ή εκείνοι που το απολαμβάνουν; 
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Σε προσωπικό του στοίχημα
έχει αναγάγει την ψήφιση του
αντιρατσιστικού νομοσχεδίου
ο υπουργός Δικαιοσύνης. Με
το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ να
στηρίζουν το νομοσχέδιο, τη
ΝΔ να προσπαθεί να ξεπεράσει
τις αναταράξεις που αυτό προ-
καλεί στο εσωκομματικό της

πεδίο και τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης –πλην Χρυσής Αυ-
γής– να διάκεινται θετικά έναντι
των προωθούμενων διατάξεων,
ο κ. Ρουπακιώτης, με επιπλέον
επιχείρημα ότι το νομοσχέδιο
δεν έχει πρόβλημα αντισυνταγ-
ματικότητας, ξεκαθαρίζει ότι
το σχέδιο νόμου «δεν φωτο-
γραφίζει κανέναν και δεν στρέ-
φεται εναντίον κανενός». Φέρεται
μάλιστα να έχει προειδοποιήσει
ότι, αν το θέμα δεν προχωρήσει,
είναι αποφασισμένος να φτάσει
μέχρι την παραίτηση. 
Αν και κάποιοι λένε ότι η έξοδός
του από την κυβέρνηση δεν θα
αργήσει πολύ…
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«Πώς είναι δυνατόν να ζω 49
χρόνια σ’ αυτόν τον πλανήτη
και να μην έχω επισκεφτεί ποτέ
ελληνικό νησί; Τόσο όμορφα.
Yasoo Μύκονος, θα επιστρέψω»
τιτίβισε ο σταρ του Χόλιγουντ
κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στη Μύκονο, αποθεώνοντας
τις ελληνικές ομορφιές. Περίπου

1 εκατομμύριο ακόλουθοί του
στο twitter είδαν το μήνυμά
του και τις φωτογραφίες που
ανάρτησε από τις παραλίες του
νησιού, στις οποίες μάλιστα ο
ίδιος εμφανιζόταν να φοράει
μια μπλούζα που έγραφε επάνω
«Greece». Ο Κρόου δεν είναι ο
πρώτος παγκόσμιας φήμης επι-
σκέπτης της Μυκόνου και σί-
γουρα ούτε ο τελευταίος. Ωστόσο,
όσο πρόσωπα με τέτοια επιρροή
και παρέμβαση στην παγκόσμια
κοινή γνώμη γίνονται θαυμαστές
της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι
έχουμε κερδίσει την καλύτερη
διαφήμιση για τη χώρα μας. 
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«Το γεγονός ότι τίποτα δεν κινείται 
τον καιρό αυτό στο ευρωπαϊκό 
μέτωπο μπορεί και να 
σημαίνει ότι διανύουμε

την περίοδο της νηνε-
μίας πριν από την

καταιγίδα»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

πρόεδρος ΣΕΒ 

Σ
οκ και συγκίνηση έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο η βιβλική καταστροφή
που προκάλεσε στην Οκλαχόμα το σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου την
περασμένη Δευτέρα. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 9 παιδιά,

έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι υλικές ζημιές ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια. Το προάστιο
Μουρ της Οκλαχόμα ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά από τον ανεμοστρόβιλο, που έφτασε
στο μεγαλύτερο επίπεδο της κλίμακας που μετρά τέτοιου είδους φαινόμενα, αναπτύσσοντας
ταχύτητες άνω των 320 χλμ./ώρα. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι η ενέργεια
που εκλύθηκε ήταν μεγαλύτερη από αυτή της βόμβας της Χιροσίμα! Το γύρο του κόσμου
κάνουν οι εικόνες της καταστροφής και του ανθρώπινου πόνου, αλλά μαζί τους και οι
εικόνες του ηρωισμού και της αυτοθυσίας ανθρώπων που ρίσκαραν τη ζωή τους για
να σώσουν τους συνανθρώπους τους, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. 

Το Βιετνάμ 
και τα γιαούρτια στο Τυμπάκι 

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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Από τα χαμόγελα στα αγκάθια
ΟΙ ΕΝ∆ΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΡΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΥΝ ΑΝΩΜΑΛΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Π
αρά το
κατ’ αρ-
χήν πρά-
σινο φως

που έλαβε το νομο-
σχέδιο του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης

για την αντιμετώπιση
του ρατσισμού και της

ξενοφοβίας από την αρμό-
δια νομοπαρασκευαστική επι-

τροπή της Βουλής, το Μαξίμου
φαίνεται πως αποφάσισε να «πα-
γώσει» το θέμα και με ανακοί-
νωση του γενικού γραμματέα
της κυβέρνησης Τάκη Μπαλ-
τάκου έθεσε ζήτημα σκοπιμό-
τητας κατάθεσης του νομο-
σχεδίου. Από τη Συγγρού δια-

μηνύουν ότι «η Ελλάδα έχει αντιρα-
τσιστικό νόμο από το 1979», διευκρι-
νίζοντας ότι περιμένουν την επεξεργασία
και την τελική γνωμοδότηση της νο-
μοπαρασκευαστικής επιτροπής για το
νομοσχέδιο του Αντώνη Ρουπακιώτη.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις έντονες
αντιδράσεις από την πλευρά βουλευτών
της ΝΔ, που φέρονταν αποφασισμένοι
ακόμα και να καταψηφίσουν το νο-
μοσχέδιο, καθώς εκτιμούν ότι έχει
υπερβολικά ευνοϊκές προβλέψεις για
τους μετανάστες. 
Ωστόσο, το θέμα προκαλεί τριγμούς
στο εσωτερικό της τρικομματικής
κυβέρνησης, καθώς ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
τάσσονται αναφανδόν υπέρ της άμεσης
κατάθεσης και ψήφισης του νομο-
σχεδίου. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διε-

μήνυσε ότι «η κατάθεση και η ψήφιση
του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου συ-
νιστά διεθνή υποχρέωση της ελλη-
νικής δημοκρατίας και στοιχειώδες
μέτρο αυτοπροστασίας του δημο-
κρατικού κράτους δικαίου», ενώ η
ΔΗΜΑΡ του Φώτη Κουβέλη αναφέρει
ότι το νομοσχέδιο πρέπει να κατατεθεί
άμεσα προς συζήτηση «και όποιος
θέλει το ψηφίζει». 
Μάλιστα, συνεργάτες του κ. Κουβέλη
έστειλαν μήνυμα στο Μαξίμου «να
αφήσει η ΝΔ τα διαδικαστικά τερτίπια
και να συμφωνήσει στην προώθηση
του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου για
ψήφιση στη Βουλή». Το σκηνικό αυτό
έχει δώσει ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να
στρέψει τα πυρά του εναντίον της ΝΔ,
παίρνοντας ανοιχτά θέση υπέρ του νο-
μοσχεδίου. 

Έμφαση στην ενέργεια
Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός επιχειρεί
να διατηρήσει το θετικό κλίμα από την
επίσκεψή του στην Κίνα, στρέφοντας
το ενδιαφέρον στις επενδύσεις, και
ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.
Από τις Βρυξέλλες, όπου την Τετάρτη
συμμετείχε στην έκτακτη Σύνοδο Κο-
ρυφής της ΕΕ, ο Αντώνης Σαμαράς
έκανε λόγο για πολύ ισχυρές ενδείξεις
για ύπαρξη σοβαρών ενεργειακών

κοιτασμάτων στην ελληνική υφαλο-
κρηπίδα και εξέφρασε ικανοποίηση
για το γεγονός ότι για πρώτη φορά
περιλήφθηκε στα συμπεράσματα της
Συνόδου Κορυφής ρητή αναφορά στην
εκμετάλλευση και στην έρευνα των
εγχώριων ενεργειακών πόρων της Ευ-
ρώπης. 
Ταυτόχρονα έστειλε και μήνυμα προς
τους Έλληνες πολίτες, μιλώντας για
«ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης
των πιο αδύναμων οικονομικώς νοι-
κοκυριών σε φτηνή ενέργεια». Όπως
είπε ο πρωθυπουργός, το κόστος της
ενέργειας επηρεάζει το κόστος των
προϊόντων και την ανταγωνιστικότητά
τους και γι’ αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη
σημασία η ενοποίηση της ευρωπαϊκής
αγοράς ενέργειας, όπως και των δι-
ευρωπαϊκών δικτύων. 
Κάτι που, όπως επισήμανε, αφορά ιδι-
αίτερα την Ελλάδα, αφού θα τερματίσει
την ενεργειακή απομόνωση των ελ-
ληνικών νησιών. 
Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την ικανοποίησή
του και για το γεγονός ότι έγινε δεκτή
η πρότασή του να υπάρχει στο κείμενο
των συμπερασμάτων ειδική αναφορά
σε εγχώριες πηγές ενέργειας, «χερσαίες
και θαλάσσιες», ώστε να συμπεριλαμ-
βάνει ξεκάθαρα και το θαλάσσιο ενερ-
γειακό πλούτο των κρατών-μελών. 

Να κεφαλαιοποιήσει τα σημαντικά κέρδη από την επίσκεψή
του στην Κίνα θέλει ο Αντώνης Σαμαράς, που ωστόσο

βρίσκεται αντιμέτωπος με το «αγκάθι» του
αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, το οποίο
απειλεί να ακυρώσει το θετικό momentum
για την κυβέρνηση.

Μάχη για να απεγκλωβιστεί από την εσω-
στρέφεια και τις οξύτατες αντιπαραθέσεις

που προκαλεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση για
το μέλλον των συνιστωσών, στο δρόμο προς το
συνέδριο του Ιουλίου και το ενιαίο κόμμα, δίνει
ο Αλέξης Τσίπρας, στρέφοντας τα πυρά του κατά
της κυβέρνησης αλλά και των πολιτικών που
ακολουθούνται στην Ευρωζώνη και προτείνοντας
μια «Συμμαχία του ευρωπαϊκού Νότου» για την
έξοδο από την κρίση. 
Η διελκυστίνδα που βρίσκεται σε εξέλιξη εντός
του ΣΥΡΙΖΑ για τη διάλυση ή μη των συνιστωσών
παίρνει διαστάσεις πολιτικής σύγκρουσης, που
δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε «ξεκαθάρισμα»
πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με-
τασχηματισμού σε ενιαίο κόμμα. Πέρα από τις
αντιδράσεις συνιστωσών, όπως οι Ενεργοί Πολίτες
του Μανώλη Γλέζου, η ΚΕΔΑ του Γιάννη Θεωνά
και το ΔΗΚΚΙ, που αντιτίθενται στην προοπτική
διάλυσης των συνιστωσών που προτείνει η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εξαιρετικά δύσκολο απο-
δεικνύεται το όλο εγχείρημα και για τη βασική
συνιστώσα του σχήματος, τον Συνασπισμό, παρά
το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει
την αυτοδιάλυσή του πριν από το συνέδριο. Χα-

ρακτηριστικό ήταν το κλίμα που επικράτησε στη
συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ
την Τετάρτη, στη διάρκεια της οποίας στελέχη
της Αριστερής Πλατφόρμας απέρριψαν την πρό-
ταση της ηγεσίας για αυτοδιάλυση, αντιπροτεί-
νοντας να συγκληθεί Κεντρική Επιτροπή του
Συνασπισμού τον Ιούνιο, που να εξαγγείλει συ-
νέδριο διάλυσης για τον Ιούλιο, «ώστε να μην
υπάρξει καμία αμφιβολία ή υποψία περί άλλων
σκέψεων». Τελικά η Πολιτική Γραμματεία απο-
φάσισε να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΝ στις 8 Ιουνίου, για να τεθούν σε
ψηφοφορία οι δύο προτάσεις. 
Είχε προηγηθεί η θυελλώδης συνεδρίαση της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το
περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου τόσο οι συ-
νιστώσες που αντιδρούν όσο και η Αριστερή
Πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη είχαν
αναγκάσει την ηγεσία να κάνει ένα βήμα πίσω,
παραπέμποντας για αργότερα τις οριστικές απο-
φάσεις για τη διάλυση των συνιστωσών.   

Η «Συμμαχία του Νότου»
Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να
στρέψει προς άλλη κατεύθυνση την ατζέντα,

προκειμένου να απεγκλωβιστεί από το κλίμα
εσωστρέφειας που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα
από την επίθεση στην κυβέρνηση, τόσο για το
μπρος-πίσω στο θέμα του αντιρατσιστικού νόμου
όσο και για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων
και γενικότερα της οικονομικής πολιτικής, ο
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί και ενίσχυση
του διεθνούς προφίλ του, με άρθρο-παρέμβαση
στην ισπανική εφημερίδα «El Pais», με το οποίο
προτείνει μια «Συμμαχία του ευρωπαϊκού Νότου»
για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο άρθρο του
ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «η υπέρβαση της ευρω-
παϊκής κρίσης και η διάσωση του κοινού νομί-
σματος προϋποθέτει ισότιμη συνεργασία, δη-
μοκρατία και κατ’ αρχάς πολιτική και ιδεολογική
ήττα της εμμονής στο δόγμα της λιτότητας» και
εκτιμά ότι «ειδικότερα στις χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου, που αντιμετωπίζουν κοινές και μεγάλες
δυσκολίες, ο ειλικρινής διάλογος των αριστερών
και προοδευτικών δυνάμεων και η πλατύτερη
δυνατή συμμαχία των λαών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για το άνοιγμα και τη διεύρυνση
ρηγμάτων στις πολιτικές λιτότητας, την ανάσχεση
της ύφεσης και την προώθηση των μεταρρυθ-
μίσεων που θα θεμελιώνουν τη δημοκρατία και

την ισότιμη συνεργασία στην Ευρώπη». Διαμηνύει,
μάλιστα, προς όλες τις κατευθύνσεις ότι στρα-
τηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι «να συμβάλει
στην ανάπτυξη ενός ειλικρινούς και ουσιαστικού
διαλόγου με όλες τις αριστερές και προοδευτικές
δυνάμεις της Ευρώπης, ώστε να διαμορφώσει
από κοινού μια αποτελεσματική γραμμή αντίστασης
στη νεοφιλελεύθερη ελίτ και μια θετική πρόταση
διεξόδου γύρω από την οποία θα είναι δυνατή
η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των λαϊκών
δυνάμεων». 

ΣΥΡΙΖΑ: Συμμαχία εκτός, αμηχανία εντός



Σ
ύμφωνα με έγκυρους πολιτικούς και
οικονομικούς αναλυτές η Κίνα στα
επόμενα χρόνια θα κατακτήσει τον κό-
σμο, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ: 

Η Κίνα διαθέτει σήμερα συναλλαγματικά
αποθέματα ύψους τριών τρισεκατομμυρίων

δολαρίων, περιλαμβανομένου και του ενός τρι-
σεκατομμυρίου δολαρίων σε ομόλογα του αμε-
ρικανικού δημοσίου. Με απλά λόγια το Πεκίνο
έχει γίνει ο «τραπεζίτης» της κυβέρνησης των
ΗΠΑ και η Κίνα έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο
οικονομικό κέντρο που συναγωνίζεται τις Ηνω-
μένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αλλά και η Ευρώπη έχει καταστεί ο μεγαλύτερος
αποδέκτης κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες επεκτείνουν την
επιρροή τους στην Ευρώπη, επενδύοντας κοντά
στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γηραιά Ήπειρο
μόνο τον περασμένο χρόνο. Πρόκειται για
αύξηση περίπου 20% σε σύγκριση με το 2011. 

Το γουάν -το κινεζικό νόμισμα- θα φέρει
επανάσταση σε ολόκληρο το χρηματοπι-

στωτικό κόσμο τα επόμενα χρόνια. Είναι το πιο

συναρπαστικό γεγονός από τη δημιουργία του
ευρώ, έγραφε η γερμανική εφημερίδα «Ντι
Βελτ». «Η Κίνα προωθεί ήδη τη διεθνοποίηση
του νομίσματός της και φιλοδοξεί ως το 2017
να κάνει την επανάσταση στις παγκόσμιες χρη-
ματοπιστωτικές αγορές» υποστηρίζει ο Γερμανός
εμπειρογνώμονας στις χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες Στόκερ Φρανκ. Το 2017 είναι πιθανό το
γουάν να είναι μετατρέψιμο νόμισμα. 
Ήδη η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ανα-
κοίνωσε ότι θα τοποθετήσει το 5% των συναλ-
λαγματικών αποθεμάτων της σε κινεζικά κρατικά
ομόλογα. Το γουάν καθίσταται έτσι πλέον ένα
διεθνές αποθεματικό νόμισμα. 

Στα 800 δισ. δολάρια εκτιμά τις κινεζικές
επενδύσεις παγκοσμίως, την περίοδο

2011-2016, το επενδυτικό κεφάλαιο «Α Capital».
Η Κίνα συγκριτικά με το μέγεθος της οικονομίας
της διοχετεύει μικρές επενδύσεις στο εξωτερικό.
Οι πιο πολλοί αναλυτές όμως πιστεύουν ότι η
χώρα ετοιμάζεται να «έρθει» στην Ευρώπη. 
Η Ευρώπη λόγω κρίσης προσφέρει ελκυστικές
ευκαιρίες, ειδικά στην υψηλή τεχνολογία, τα

επώνυμα εμπορικά σήματα και την υψηλής
ποιότητας μεταποίηση. Αντιστοίχως και η Ευρώπη
βρίσκεται στην αρχή μιας διαρθρωτικής ανοδικής
αλλαγής στις άμεσες επενδύσεις. Τη δεκαετία
2010-2020 οι άμεσες επενδύσεις της Κίνας
στη διεθνή αγορά θα ανέλθουν από 1 έως και
2 τρισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το
25% θα δοθεί στη Γηραιά Ήπειρο υπό τη μορφή
συγχωνεύσεων, εξαγορών ή επενδύσεων σε
παρθένα πεδία. 

Το σημαντικότερο είναι ότι οι κινεζικές
εταιρείες που αναλαμβάνουν ένα έργο

στο εξωτερικό εξασφαλίζουν από τις κινεζικές
τράπεζες αμέσως το σύνολο σχεδόν του ποσού
που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, και
μάλιστα με άκρως ευνοϊκούς όρους δανειοδό-
τησης. Σε πλήρη αντίθεση δε με την ΕΕ ή το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι Κινέζοι δεν
απαιτούν ποτέ… μέτρα λιτότητας εναντίον των
εργαζομένων της χώρας την οποία θα δανείσουν,
ούτε περικοπές των κρατικών δαπανών της. 
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4 Η νέα παράμετρος

Hνέα παράμετρος που δίνει ώθηση στο
κινέζικο ενδιαφέρον για τις ελληνικές

αποκρατικοποιήσεις είναι η εμπλοκή της
China Development Bank, η οποία μετά τη
συμφωνία που υπέγραψε με το TAIΠEΔ
(Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου) προτίθεται να χρηματοδοτήσει
κινεζικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν
στις αποκρατικοποιήσεις στην Eλλάδα. 
Πρόκειται για τον αναπτυξιακό τραπεζικό
κολοσσό της Kίνας, με διαθέσιμα κεφάλαια
που ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια. 
Tο γεγονός ότι μία παγκόσμια οικονομική
δύναμη με αποθεματικά για επενδύσεις δι-
σεκατομμυρίων ευρώ έχει την Ελλάδα στα
αναπτυξιακά της πλάνα είναι σημαντικό
από μόνο του. 
Οι συμφωνίες που έκλεισαν για την επέκταση

της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, για την
τοποθέτηση κινεζικών κεφαλαίων στο αε-
ροδρόμιο και στους σιδηροδρόμους, δημι-
ουργούν θετική δυναμική στην οικονομία,
που μέχρι τώρα έδειχνε τελματωμένη. 
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο εμπορικό
λιμάνι του Πειραιά, έχει πραγματοποιηθεί
μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές επενδύσεις
σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η εκτέλεση νέων
έργων υποδομών τόσο στον εμπορευματικό
σταθμό όσο και σε συγγενείς χώρους, πέρα
από τη σημαντική ελληνική προστιθέμενη
αξία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
δίνει και μία μακρόπνοη προοπτική στον
τομέα των μεταφορών. Η Cosco κατάφερε
το 2012 να φτάσει τα 2 εκατομμύρια εμπο-
ρευματοκιβώτια. Με την ολοκλήρωση της
κατασκευής της Προβλήτας 3 μέχρι τα τέλη

Μαΐου του 2013, η δυναμική της Cosco θα
αυξηθεί ακόμη περισσότερο. 
Επενδύσεις και από ηχηρά ονόματα κινεζικών
επιχειρήσεων με θετικά πρόσημα καταγρά-
φονται και σε άλλους τομείς, όπως για πα-
ράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες. 
Οφέλη για την ελληνική οικονομία γενικότερα,
και όχι μόνο για τις εμπορευματικές μετα-
φορές, θα σηματοδοτήσει επίσης η ενερ-
γοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, της Cosco και της Hewlett-Packard,
που επισημοποιήθηκε πρόσφατα. 

Πολλοί στην Ελλάδα για λόγους πολιτικής
σκοπιμότητας προσπαθούν 
να υποβαθμίσουν τις επαφές Σαμαρά στην
Κίνα. Ξεχνούν όμως, ή δεν θέλουν 
να παραδεχθούν, ότι η μικρή 
και χρεοκοπημένη Ελλάδα κάνει δουλειές
με τη μελλοντική «Νέα Ρώμη». 

100 εκατ. Κινέζοι ταξιδεύουν

Εντελώς ξεχωριστό πεδίο είναι ο τουρισμός.
Αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά, από του

χρόνου θα αυξηθούν κατά χιλιάδες οι αφίξεις
Κινέζων στη χώρα μας. Σύμφωνα με υπολο-
γισμούς του CNN, περίπου 100.000.000 Κινέζοι
θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό τα επόμενα
χρόνια. 
Στην Ελλάδα υπάρχει ένας μύθος ότι οι Κινέζοι
παίρνουν μισθούς πείνας. Σύμφωνα με πρό-
σφατα στοιχεία, με διψήφιο ετήσιο ρυθμό συ-
νέχισαν να αυξάνονται οι μισθοί στην Κίνα το
2012. Στον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί αυξήθηκαν
18,3% το 2011 και 17,1% πέρσι. Στην Κίνα
δημιουργείται μία ισχυρή μεσαία τάξη, η οποία
έχει αρχίσει να καταναλώνει και να ταξιδεύει
στο εξωτερικό. 
Το 2011 ήρθαν στη Ελλάδα, σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), περίπου
16.000 Κινέζοι ταξιδιώτες, που αντιπροσω-
πεύουν μόλις το 1,6% του αριθμού των Κινέζων
που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Το ποσοστό
είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ δεν
υπολογίζει τον αριθμό των Κινέζων που
έρχονται στην Ελλάδα από τις χώρες που
έχουν υπογράψει τη Σένγκεν, οπότε ο αριθμός
υπολογίζεται μεταξύ 60.000-100.000. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), η Κίνα συγκατα-
λέγεται στις τρεις σπουδαιότερες αγορές παγ-
κοσμίως με βάση την ταξιδιωτική δαπάνη, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 52,2 δισ. ευρώ
για το 2011. Η ταξιδιωτική δαπάνη των Κινέζων
ανέρχεται στα 805 ευρώ, έναντι 640 ευρώ
που είναι ο μέσος όρος στην Ελλάδα. 

Του ΑΛΕΞΗ ΡΩΜΑΝΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Δουλειές με τη «Νέα Ρώμη»



A
πό την ημέρα που εγκατέλειψε
την πρωθυπουργία, η διεθνής
παρουσία του ήταν για τον Γιώρ-

γο Παπανδρέου κάτι σαν φάρμακο για
την επούλωση των πληγών που αναμ-
φίβολα άφησε και στον ίδιο η τραυματική
διετία 2009-2011. Χωρίς να χρησιμο-
ποιήσει τη διεθνή του παρέμβαση ως
«κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για τις αμαρ-
τίες που του αποδίδονται, ο πρώην
πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να
υπερασπιστεί –μάλλον διακριτικά– βα-
σικές επιλογές του. Την ίδια ώρα, η προ-
εδρία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς τού
εξασφάλιζε ακριβώς αυτή τη διεθνή
παρέμβαση που τον κράταγε στον...

αφρό. Και ξαφνικά η Σοσιαλιστική Διε-
θνής παραπαίει, μετά την αποχώρηση
των Γερμανών σοσιαλδημοκρατών και
τα σχέδιά τους για δημιουργία νέου
διεθνούς φορέα της σοσιαλδημοκρατίας,
στον οποίο σκέπτεται να προσχωρήσει
και το ΠΑΣΟΚ! Και σαν να μην έφτανε
αυτό, σχεδόν 10.000 άτομα έχουν βάλει
την υπογραφή τους προκειμένου να
μη συμμετάσχει ο Γ. Παπανδρέου ως
ομιλητής στο συνέδριο TEDGlobal (10-
14 Ιουνίου) στο Εδιμβούργο. Ο πρώην
πρωθυπουργός έχει προγραμματιστεί
να συμμετάσχει σε συνεδρία με τίτλο
«Στιγμές αλήθειας», ως ένας ηγέτης ο
οποίος «αντλεί μαθήματα από την ελ-

ληνική κρίση χρέους και βοηθά την
πλοήγηση της ΕΕ μέσα σε δύσκολα νε-
ρά». Οι πολέμιοι της παρουσίας του
στο συνέδριο αναφέρουν ότι «ο Πα-
πανδρέου και η κυβέρνησή του ούτε
“κληρονόμησαν το έλλειμμα”, όπως πε-
ριγράφεται στην ιστοσελίδα του TED,
ούτε παρουσιάστηκε στην ελληνική
πολιτική σκηνή το 2009 για πρώτη
φορά. Πρόκειται για οργανικό κομμάτι
του πολιτικού συστήματος, που είναι
υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση
στην Ελλάδα». Οι διοργανωτές βεβαι-
ώνουν ότι το πρόγραμμα δεν θα αλλάξει,
αλλά πλέον ο ασκός του Αιόλου έχει
ανοίξει…

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
«Βούλιαξε» το γραφείο του πρώην πρωθυ-
πουργού από τις επισκέψεις και τα δώρα
βουλευτών και στελεχών της ΝΔ την Τρίτη,
ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Με
τέτοιο «μαρκάρισμα» πάντως η σιωπή του
αποκτά σιγά-σιγά μυθικές διαστάσεις… 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που παίρνει τα πιο
κακά χούγια του ΠΑΣΟΚ και στο πώς πολιτεύεται
και στο πώς θέλει να χειραγωγήσει το κίνημα»
είπε ο γ.γ. του ΚΚΕ για το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Όπως λέμε, χωριό που φαί-
νεται… 

Ο «ηλικιωμένος κύριος»
Το λιγότερο άκομ-
ψο μπορεί να χα-
ρακτηριστεί το σχό-
λιο του γερμανικού
περιοδικού «Der
Spiegel» για τον

υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης Αντώνη Mανιτάκη, που
ανέφερε ότι «ένας ηλικιωμένος
κύριος πρέπει να ψαλιδίσει τον
γκροτέσκο διογκωμένο κρατικό
μηχανισμό και γίνεται ο μπαμ-
πούλας του έθνους». Άκομψο
όχι βέβαια για το «μπαμπούλας»
αλλά για το «ένας ηλικιωμένος
κύριος», ιδιαίτερα μάλιστα από
τη στιγμή που το περιοδικό φι-

λοξενούσε δηλώσεις του Έλληνα
υπουργού. «Θέλω να δώσω
πάλι στη χώρα μου τιμή και
αξιοπρέπεια, θέλω τα εγγόνια
μου να μπορούν και πάλι να
πουν ότι υπάρχουν γι’ αυτά όνει-
ρα και αξίες» τόνισε ο κ. Μα-
νιτάκης, προσθέτοντας ότι «οι
Έλληνες πρέπει να ανακτήσουν
την αυτοπεποίθησή τους, οι τα-
πεινώσεις πρέπει να έχουν ένα
τέλος». Το «Spiegel» ακούει; 

Ευωδίασε η ψυχή μας 
Δεν αργεί η μέρα που Συριζαίοι
και Χρυσαυγίτες θα πιαστούν
στα χέρια μέσα στο Κοινοβούλιο
έλεγε στο «ΧΡΗΜΑ plus» παλιός

κοινοβουλευτικός, που έχει θο-
ρυβηθεί από την εντεινόμενη
αντιπαράθεση μεταξύ των δύο
κομμάτων. Κερασάκι στην τούρτα
ήταν η πρωτοβουλία του προ-
εδρεύοντος στην oλομέλεια
Γιάννη Δραγασάκη να επιβάλει
στο βουλευτή της ΧΑ Παναγιώτη
Ηλιόπουλο τις κυρώσεις που
προβλέπει ο Κανονισμός για
προσβλητική συμπεριφορά. Ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της ΧΑ Χρήστος Παππάς απο-
κάλεσε τον κ. Δραγασάκη «αρι-
στερό συμμορίτη» και «πολιτικό
περίττωμα», για να λάβει την
απάντηση του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Τατσόπουλου
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ
«Δεν επιτρέπεται βουλευτής ψυχάκιας, φασίστας, λαϊκιστής ή βλάκας να κυκλοφορεί
μέσα στο κτίριο της Δημοκρατίας με όπλα» είπε η βουλευτής της ΝΔ.
Γιατί, επιτρέπεται να είναι βουλευτής;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Να συλληφθεί ο Τσίπρας για το χειροκρότημα στη χοντράδα περί «γκούλαγκ» ζήτησε 
ο πρώην υπουργός. Αν γίνονταν έτσι συλλήψεις, εκείνος θα ήταν ήδη μέσα… 

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
Θίχτηκε η βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. από τις υποδείξεις του αντιπροέδρου της Βουλής σχετικά
με τα ρούχα των βουλευτών, παρότι ο Γ. Καλαντζής διευκρίνισε ότι η αναφορά του ήταν
γενική. Κάποιος είχε τη… μύγα! 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
«Όταν έρθουμε στα πράγματα, θα στέλνουμε τους μετανάστες σε νησιά» μας ενημέρωσε
ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Ευτυχώς απαιτούνται εκλογές… 
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Να λειτουργούν τα καταστήματα
και τα απογεύματα κάθε Σαβ-

βάτου, τουλάχιστον την τουριστική
περίοδο, ζήτησε από τους εμπόρους
της Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος της
πόλης Γιάννης Μπουτάρης, από το
βήμα του 1ου Φεστιβάλ Τουρισμού
Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα. Απευ-
θυνόμενος σε εκπροσώπους επιμε-
λητηρίων και επαγγελματικών φο-
ρέων, ο κ. Μπουτάρης είπε ότι η λει-
τουργία των καταστημάτων τα απο-
γεύματα του Σαββάτου κρίνεται
πλέον αναγκαία, καθώς οι τουρίστες
που επισκέπτονται την πόλη, εκτός
από τα εστιατόρια και τα καφέ, θα
πρέπει να βρίσκουν και ανοιχτά εμ-
πορικά καταστήματα για να ψωνίζουν. 
Αυτό που ζήτησε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, απευθυνόμενος περισ-
σότερο στο φιλότιμο των συμπολιτών
του, η κυβέρνηση επιχειρεί να το
κάνει πανελλαδικά και πιο θεσμικά
με τη συζητούμενη ρύθμιση για το
άνοιγμα των καταστημάτων και της
Κυριακές, σε πρώτη φάση τουλάχιστον
για 7 φορές το χρόνο, αν και η σχετική
πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης
αφήνει «παράθυρο» για ελεύθερο
άνοιγμα στις τουριστικές και παρα-
θεριστικές περιοχές. 
Θυμάμαι την πρώτη φορά που επι-
σκέφτηκα το Λονδίνο, πριν από
πολλά χρόνια. Ένα από τα πράγματα
που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν
το ωράριο λειτουργίας των κατα-
στημάτων. Τα περισσότερα από αυτά,
τουλάχιστον στις περιοχές με αυξημένη
τουριστική κίνηση, ήταν ανοιχτά
ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα. Και
είχαν κόσμο που ψώνιζε, ακόμα και
εκείνη την ώρα! Αλλά ας μην πάμε
τόσο μακριά. Στην Πλάκα, στο κέντρο

της Αθήνας, πολλά καταστήματα
είναι ανοιχτά έως αργά το βράδυ
και την Κυριακή. Και στα νησιά μας,
ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο,
τα καταστήματα λειτουργούν 7
ημέρες την εβδομάδα, σχεδόν καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό μπορεί να
έχει εφαρμογή σε όλα ανεξαιρέτως
τα καταστήματα, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας, αλλά η απόλυτα αρνητική
αντίδραση των εμπορικών συλλόγων
και επιμελητηρίων ακόμα και στη
συζήτηση ενός πιο ευέλικτου καθε-
στώτος λειτουργίας των καταστη-
μάτων δεν δικαιολογείται σε καμία
περίπτωση. Ίσως μόνο μία δικαιολογία
υπάρχει: η παντελής έλλειψη εμπι-
στοσύνης προς την πολιτεία, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά την επιβολή και –κυ-
ρίως– τη διασφάλιση της τήρησης
κανόνων που θα προστατεύσουν
την εμπορική δραστηριότητα, τους
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και,
σε τελική ανάλυση, την εικόνα της
χώρας. Αυτή όμως τροφοδοτείται
από την αντίστοιχη έλλειψη εμπι-
στοσύνης της πολιτείας προς τους
επιχειρηματίες για την τήρηση αυτών
των κανόνων, όταν και όπου υπάρχουν.
Έτσι έμαθε η μία πλευρά την άλλη
τις τελευταίες δεκαετίες, και αυτό
το εκατέρωθεν έλλειμμα εμπιστοσύνης
το πληρώνουμε ακριβά. 
Η αντιμετώπιση αυτού του προβλή-
ματος θα πρέπει να αποτελέσει
βασική προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης. Γιατί είναι καλές και χρήσιμες
οι προσκλήσεις στους ξένους επι-
σκέπτες και –πολύ περισσότερο–
επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα,
αλλά πιο σημαντικό είναι τι θα βρουν
ερχόμενοι εδώ. Και αυτούς δεν τους
υποχρεώνει κανείς να μείνουν…

Εμπιστοσύνη

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ 
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr)
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Σε… σίριαλ εξελίσσεται τις τελευταίες
εβδομάδες η συζήτηση γύρω από το

ενδεχόμενο επιστροφής του Γιώργου Κα-
ρατζαφέρη στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος

ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ μάλλον το απο-
λαμβάνει, δηλώνοντας με καμάρι ότι

ο ίδιος είναι το κεντρικό θέμα των
συζητήσεων σε μπλογκ και καφενεία.

Δεν είναι και λίγο να σε ξαναθυ-
μούνται όλοι έπειτα από σχεδόν
ένα χρόνο στην αφάνεια. Για
την «ταμπακιέρα», όμως, τι

λέει; Προς το παρόν φροντίζει
να αντιπαρέρχεται τις φήμες, χωρίς να τις

διαψεύδει κιόλας. Υπάρχει όμως κάτι που ίσως να ση-
ματοδοτεί τις σκέψεις και τις μελλοντικές κινήσεις του:
σε όλα τα τελευταία δελτία Τύπου του ΛΑΟΣ, ακόμα και
σε αυτά που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, υπάρχει
έντονο το μήνυμα ότι πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε
στις επόμενες εκλογές να μην αναδειχθεί κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ! Παράθυρο διάπλατα ανοιχτό για όλα τα
ενδεχόμενα, δηλαδή. Αν δίπλα σε αυτό βάλουμε και
την πρόσφατη εξέλιξη της χορήγησης από το ΕΣΡ άδειας
εθνικής εμβέλειας στο κανάλι του κ. Καρατζαφέρη, τότε
ίσως να έχουμε αυτό που ο Δημήτρης Παπαδημούλης
χαρακτήρισε ως «προίκα για το γάμο του με τη ΝΔ».
Συνέδριο ΝΔ, κοντή γιορτή και εκεί θα τα μάθουμε όλα.
Μάλλον…

Από την περασμένη Τρίτη και
για τρεις μέρες με απόφαση του Μητροπολίτη

Αμβρόσιου οι καμπάνες των ναών της Αιγιάλειας
χτυπούσαν πένθιμα για 15 λεπτά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας

για το προωθούμενο νομοσχέδιο κατά του ρατσισμού. Την
απόφαση συνόδευε και ψήφισμα των ιερέων της Μητρόπολης Κα-

λαβρύτων και Αιγιαλείας, στο οποίο αναφέρεται ότι «όλοι οι ιερείς
είμεθα αντίθετοι και σαφώς καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή

ρατσισμού (…)  Ωστόσο, το σχετικό νομοσχέδιο κατά του ρατσισμού,
όπως είναι μέχρι αυτή τη στιγμή διατυπωμένο, επιχειρεί
στο όνομα του πολέμου κατά του ρατσισμού να φι-
μώσει την ελευθερία της σκέψεως και του

λόγου». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ.
Αμβρόσιος κάνει ευθεία πολιτική πα-

ρέμβαση. Το τι εννοεί είναι μάλλον
σαφές. Γιατί θέλει ο δεσπότης

να κρυφτεί κι η… καμπάνα
δεν τον αφήνει!

ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
Η παραίτηση του βουλευτή Επικρατείας των
ΑΝ.ΕΛ. από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση
του κόμματος ήταν απλώς η προειδοποιητική
βολή. Η συνέχεια είναι μάλλον προδιαγε-
γραμμένη. Εκτός αν κάποιοι τον θεωρούν…
πυροτέχνημα. 

ότι «ο Παππάς, του οποίου το
χιτλερικό κείμενο διάβασα στη
Βουλή, είναι τρία χρόνια μικρό-
τερός μου. Μπορεί επειδή είναι
σκατόψυχος να δείχνει 500,
αλλά είναι μικρότερός μου».
Ευωδίασε η ψυχή μας… 

Οι χριστιανοδημοκράτες
Με έντονες ανα-
φορές στις αρχές
και στις αξίες του
ιδρυτή της ΝΔ
Κων/νου Καρα-
μανλή, ο ανεξάρ-

τητος βουλευτής Αχαΐας πρό-
σθεσε την Πέμπτη στον πολιτικό
χάρτη της χώρας άλλο ένα σχη-

ματισμό, το Χριστιανοδημοκρα-
τικό Κόμμα Ελλάδος. Το ΧΡΙ.Κ.Ε.
αναμένεται να κατέβει αυτόνομα
στις ευρωεκλογές του 2014,
βάζοντας τέλος στα σενάρια
που ήθελαν τον κ. Νικολόπουλο
να συνεργάζεται με τον Πάνο
Καμμένο ή άλλο σχήμα της Λαϊ-
κής Δεξιάς. Ο επικεφαλής του
ΧΡΙ.Κ.Ε. ανέφερε ότι «οι Έλληνες
Χριστιανοδημοκράτες παραμέ-
νουν σταθερά πιστοί στην ιδε-
ολογία και στα οράματα που
πρεσβεύει και υπηρετεί η ελ-
ληνική πολιτική σχολή του Κων-
σταντίνου Καραμανλή». Ό,τι κι
αν σημαίνει αυτό για τα μελ-
λοντικά σχέδιά του…

Για ποιον χτυπά η καμπάνα;

)( QUIZ: Ποιες βουλευτίνες κόμματος 

της αντιπολίτευσης δεν ανταλλάσσουν

ούτε καλημέρα;
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Δεν χρειαζόταν να είναι προφήτης
κάποιος για να προβλέψει πως

η θύελλα της οικονομικής κρίσης,
κατ’ άλλους ο οικονομικός πόλεμος
επιβίωσης, που διεξάγει η χώρα
θα έφερνε στην επιφάνεια καλά
κρυμμένες κάτω από την ομπρέλα
του μεταπολιτευτικού παντοδύναμου
δικομματισμού τάσεις και ακρότητες
που θεωρούσαμε ξεπερασμένες.
Το φαινόμενο το εξέφρασε παρα-
στατικά ο διάσημος σκηνοθέτης
Κώστας Γαβράς σε συνέντευξή του,
όταν ρωτήθηκε για την άνοδο των
εξτρεμιστικών σχημάτων στην Ελ-
λάδα της κρίσης, λέγοντας πως
στον κατακλυσμό πρώτα ξεχειλίζουν
οι βόθροι. 
Πολλοί συμπατριώτες μας σήμερα
αναρωτιούνται: Μα υπάρχουν να-
ζιστές και φασίστες στην κοινωνία
μας ή είναι πρόσκαιρα τέκνα της
οργής κατά του πολιτικού συστή-
ματος, που άφησε τη χώρα να πέσει
στο γκρεμό; Και οι δύο εκδοχές
ισχύουν. Ο φασισμός είναι θέμα
συνείδησης του καθενός και μπορεί
να διαχέεται σε ολόκληρο το ιδε-
ολογικό και κομματικό φάσμα.
Όπως και η πίεση που υφίστανται
οι πολίτες, στρέφει πολλούς από
αυτούς στην υποστήριξη των άκρων,
όχι επειδή τους πιστεύουν αλλά
γιατί επιθυμούν να «τα κάνουν
μπάχαλο», εκδικούμενοι αφελώς
σε τελευταία ανάλυση τον ίδιο τον
εαυτό τους.
Όμως το πώς φτάσαμε ως εδώ, να
έχει γίνει πρωτεύον πρόβλημα στην
Ελλάδα η άνοδος των νεοναζιστών
και να φτάνει ακόμα και το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ να μας επικρίνει ρε-
ζιλεύοντάς μας διεθνώς, δεν έγινε
από τη μια μέρα στην άλλη. Πολύ

νωρίς, από τις απαρχές της κρίσης,
η ελληνική κοινωνία, που σήμερα
ανησυχεί, ανέχτηκε και προπηλα-
κισμούς και ακυρώσεις παρελάσεων
και γιαουρτώματα, από πολλούς
που τώρα υποκριτικά καταγγέλλουν
τη φασιστική βία και τότε, αν δεν
την υπέθαλπαν, πάντως της έκλειναν
το μάτι. Προφανώς, η βία δεν έχει
χρώμα. Ούτε μπορεί σε μια χώρα
ευρωπαϊκή να τη δικαιολογήσει
κανένας. Εκείνοι που επένδυσαν
στην τακτική της έντασης, παρα-
πλανώντας τους δυναστευόμενους
και σε κατάσταση σύγχυσης πολίτες,
περί μαγικών δρόμων χωρίς πόνο
και δάκρυα, υφίστανται ήδη και
θα συνεχίσουν να εισπράττουν το
κόστος της εγκληματικής αφροσύνης
τους. 
Επένδυσαν στους ανέμους και θε-
ρίζουν θύελλες. Ακόμη και τώρα,
στο παραπέντε της σύνταξης του
νομοσχεδίου για το ρατσισμό, παί-
ζουν κρυφτούλι. Ο μεν υπουργός
δήθεν δεν στοχοποιεί κανένα, η δε
ΝΔ αφήνει πόρτες ορθάνοιχτες για
«επαναφορά» των πρώην ψηφο-
φόρων της που έχουν συνταχθεί
με τη Χρυσή Αυγή. Προφανώς ούτε
η υποκρισία βοηθάει στην αντιμε-
τώπιση του νεοναζιστικού φαινο-
μένου, ούτε τέτοια κοινωνικά φαι-
νόμενα επιλύονται με νομοθετικές
παρεμβάσεις. 
Τις ρίζες που γέννησαν το τέρας
όλοι τις γνωρίζουν, ιδίως εκείνοι
που το υπέθαλψαν. Και φυσικά,
μόνο αν εξαλειφθούν οι γενεσι-
ουργικές αιτίες του κακού και ενη-
μερωθεί σοβαρά η κοινωνία για
τις επικίνδυνες ατραπούς που οδη-
γούνται τα πράγματα, θα υπάρξει
αναστροφή του ρεύματος.

Η εγκληματική
ανοχή στη βία

TOY KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ 
Από υφυπουργός… γραμματέας ο πρώην
βουλευτής του ΛΑΟΣ και νυν στέλεχος του
Πατριωτικού Κέντρου, που αποσπάστηκε
στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και διατέθηκε στους ΑΝ.ΕΛ. για γραμματειακή
υποστήριξη! Στην αναβροχιά…

Το «παράθυρο», η «προίκα» και ο «γάμος»
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Τα μυστικά και οι «παγίδες» στη φορολογική δήλωση 

Σ
ημειώνεται ότι για την υποβολή
μέσω του Τaxisnet της φορο-
λογικής δήλωσης απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ο φορολο-

γούμενος να διαθέτει κωδικό πρόσβασης. 
Στη φετινή φορολογική δήλωση έχουν
επέλθει μια σειρά αλλαγές, μεταξύ των
οποίων η αναγραφή -υποχρεωτικά για
πρώτη φορά- των τόκων των καταθέσεων,
νέος τρόπος για την αναγραφή των προ-
στατευόμενων τέκνων, έχει προστεθεί
ειδικός κωδικός για φορολογούμενους
μισθωτούς που αμείβονται με μπλοκ
παροχής υπηρεσιών για να μην επιβα-
ρυνθούν με την αυξημένη εισφορά αλ-
ληλεγγύης που επιβάλλεται στους ελεύ-
θερους επαγγελματίες κ.ά. 
Στην κλίμακα για τον υπολογισμό του
φόρου στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν
το 2012 δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλ-
λαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αυτή περιλαμβάνει για μισθωτούς, ελεύ-

θερους επαγγελματίες και συνταξιούχους
αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ, ενώ για
τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι
30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των
65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000
ευρώ ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
Το αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά
2.000 ευρώ για καθένα από τα δύο
πρώτα παιδιά και κατά 3.000 ευρώ για
το τρίτο και κάθε επόμενο. 
Νέους κωδικούς, αλλά και μια (νέα)
παγίδα-φωτιά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
-πρόσθετη αυτής του ενιαίου φόρου-

περιλαμβάνει η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο
Ε1) για τα εισοδήματα του 2012. 
Η δήλωση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά
απ’ όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των
18 ετών ενσωματώνει τις αλλαγές, τις
οποίες επέφερε στη φορολογία εισο-
δήματος ο τελευταίος φορολογικός
νομός. 
Μεταξύ άλλων στο νέο έντυπο οι φο-
ρολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν
τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
για όλες τις κατοικίες (κύρια, πρώτη,
δευτερεύουσα) στον πίνακα 5, στον

οποίο συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία
για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντι-
κειμενικής δαπάνης των φορολογου-
μένων. Το γεγονός αυτό ανοίγει το δρόμο
και για διευρυμένες διασταυρώσεις από
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων, για τον εντοπισμό των
500.000 προσώπων που δεν πληρώνουν
το «χαράτσι». 

Οι νέοι κωδικού του Ε1

αφορά το ποσό το
οποίο παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.
3986/2011. Μέσω του νέου κωδικού,
στον πίνακα 8 του Ε1, οι φορολογούμενοι
θα δηλώσουν το ποσό της εισφοράς αλ-

ληλεγγύης 1%-4%, που τους έχει πα-
ρακρατηθεί από τους μισθούς και τις
συντάξεις κατά τη διάρκεια του 2012,
κι έτσι η εφορία θα προχωρήσει στον
συμψηφισμό της εισφοράς, η οποία πα-
ρακρατήθηκε το 2012, με το τελικό
ποσό της εκκαθάρισης. Για τις περιπτώσεις
μισθωτών και συνταξιούχων στους οποί-
ους έχει παρακρατηθεί από τις μηνιαίες
αποδοχές στη διάρκεια του 2012 η ει-
σφορά αλληλεγγύης, αν υπάρχουν ει-
σοδήματα από τόκους, μερίσματα ή
άλλες πηγές, αυτά θα προστεθούν στα
υπόλοιπα και επί του συνόλου του ει-
σοδήματος θα επιβληθεί εισφορά αλ-
ληλεγγύης και στη συνέχεια θα αφαιρεθεί
από το φόρο το ποσό που παρακρατήθηκε
το προηγούμενο έτος. 
Για παράδειγμα, για μισθωτό με αποδοχές
20.000 ευρώ, που θα δηλώσει και τόκους
καταθέσεων 3.000 ευρώ, η εφορία θα
υπολογίσει εισφορά αλληλεγγύης 2%
επί των 23.000 ευρώ, δηλαδή φόρο
460 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρέσει
τα 200 ευρώ, που αντιστοιχούν στην
παρακράτηση της εισφοράς για τους μι-
σθούς των 20.000 ευρώ και συνεπώς
ο τελικός φόρος που θα κληθεί να πλη-
ρώσει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος,
θα είναι 260 ευρώ. Ο διαχωρισμός γίνεται
με στόχο τη διευκόλυνση των ηλεκτρο-
νικών διασταυρώσεων από τις ελεγκτικές
αρχές για τον προσδιορισμό του οικο-
νομικού προφίλ του φορολογούμενου
και τον έλεγχο της ειλικρίνειας της δή-
λωσής του. 

αφορά τους επιτη-
δευματίες, οι οποίοι φορολογούνται με
τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες). 

αφορά όσους ασκούν
εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1950. 

αφορά τη δήλωση
ακαθάριστου εισοδήματος κατοικιών
επιφανείας μέχρι 300 τ.μ. καθεμία, αστι-
κών μισθώσεων αποθηκών και χώρων
στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας. 

αφορά τη δαπάνη απο-
κατάστασης ακινήτων. 

αφορά τη δαπάνη απο-
κατάστασης διατηρητέων. 

αφορά ποσό επένδυ-
σης για κινηματογραφικές ταινίες. 
Οι νέοι κωδικοί στο έντυπο δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων (Ε1) μπορεί να αυξήσουν κατα-
κόρυφα τη φορολογική επιβάρυνση εάν
δεν τύχουν προσοχής. Οι σημαντικότερες
αλλαγές αφορούν τα εξής: 
Στον πίνακα 9 οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να αναγράψουν τον Αριθμό Μη-
τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
των προστατευόμενων τέκνων τους,
κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, προ-
κειμένου να πραγματοποιηθούν δια-

σταυρώσεις με τα στοιχεία του υπουργείου
Εργασίας. Έτσι, θα διαπιστωθεί αν πράγματι
είναι προστατευόμενα μέλη και παρέχεται
νόμιμα το πρόσθετο αφορολόγητο όριο.
Οι φορολογούμενοι με προστατευόμενα
τέκνα θα πρέπει να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά και το νέο έντυπο Ε 21, προ-
κειμένου να εισπράξουν τα νέα οικογε-
νειακά επιδόματα (κυμαίνονται από
13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε
παιδί, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου
εισοδήματος) και τα νέα τριτεκνικά και
πολυτεκνικά επιδόματα, τα οποία ανέρ-
χονται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε
παιδί μετά το τρίτο. 
Σε αυτό θα πρέπει να δηλώνονται η
ηλικία, το εάν είναι φοιτητής ή όχι, ο
ΑΜΚΑ και ο Αριθμός Φορολογικού Μη-
τρώου (ΑΦΜ). Οι νέοι ηλικίας 18 ετών
θα υποχρεωθούν να λάβουν από την
εφορία ΑΦΜ, ο οποίος θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική δή-
λωση των γονέων τους, εφόσον πρόκειται
για προστατευόμενο μέλος τους. 
Στον κωδικό 659-660 θα δηλωθεί φέτος
για πρώτη φορά το σύνολο των εισο-
δημάτων, ακόμη και γι’ αυτά που μέχρι
σήμερα φορολογούνταν αυτοτελώς
(τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, υπε-
ραξίες ακινήτων, παροχές κ.ά.). Η δήλωση
των σχετικών στοιχείων συνεπάγεται ότι

θα υπολογίζονται στον
καθορισμό της ειδι-
κής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης (1%-4%
ανάλογα με το ύψος

του συνολικού εισο-
δήματος). 

Στον πίνακα 8 υπάρχουν οι κωδικοί 333
και 334, όπου θα δηλωθεί το ποσό που
παρακρατήθηκε για την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης από μισθωτούς και συν-
ταξιούχους κατά τη διάρκεια του 2012.
Αν δεν συμπληρωθούν, ο φορολογού-
μενος, εφόσον το εισόδημά του υπερβαίνει
τα 12.000 ευρώ, θα πληρώσει δεύτερη
φορά την εν λόγω εισφορά. 
Ο κωδικός 027-028 του πίνακα 2 θα
πρέπει να συμπληρωθεί από φορολο-
γούμενους άνω των 62 ετών, που ασκούν
εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν
πριν την 1η Ιανουαρίου 1951, ώστε να
απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος
ύψους 650 ευρώ. 

Τον κωδικό 019-020 στον πίνακα 2 θα
συμπληρώσουν φορολογούμενοι μι-
σθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών
που έχουν ένα εργοδότη, αλλά και όσοι
έχουν έως τρεις εργοδότες, αλλά το
75% των εσόδων τους προέρχεται από
έναν εργοδότη. Η συμπλήρωση του κω-
δικού είναι απαραίτητη προκειμένου να
επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος
500 ευρώ, αντί 650 ευρώ που ισχύει
για τους επιτηδευματίες. 
Στον πίνακα 6 οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να δηλώσουν τα ποσά που διέ-
θεσαν πέρσι για την αγορά ακινήτων ή
την ανέγερση οικοδομών. Αυτές εξαι-
ρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης πε-
ριουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο
του «πόθεν έσχες». 
Στον πίνακα 4Ε και στ νέο κωδικό 177
όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από
ενοίκια κατοικιών, η επιφάνεια των οποίων
δεν υπερβαίνει τα 300 τ.μ., θα πρέπει να
το δηλώσουν. Αυτοί θα πληρώσουν συμ-
πληρωματικό φόρο 3%. 
Στον πίνακα 5, στο σκέλος των
τεκμηρίων και συγκεκριμένα
στους κωδικούς 205 και 206,
οι φορολογούμενοι θα ανα-
γράψουν τους αριθμούς
παροχής ρεύματος της
πρώτης δευτερεύουσας
και της δεύτερης δευτερεύουσας
κατοικίας τους. Με τα στοιχεία
αυτά θα γίνουν διασταυ-
ρώσεις για τον εντοπισμό
των ιδιοκτητών ακινή-
των που δεν πληρώ-

νουν το ΕΕΤΗΔΕ και δεν θα πληρώσουν
το ΕΕΤΑ. 
Οι φορολογούμενοι καλούνται να δη-
λώσουν στην εφορία αποδείξεις αξίας
ίσης με το 25% του εισοδήματός τους
και μέγιστο όριο τα 15.000 ευρώ, αλλά
και να συλλέξουν για του χρόνου απο-
δείξεις αξίας ίσης με το ένα τέταρτο του
εισοδήματός τους (με μέγιστο απαιτούμενο
όριο τα 10.500 ευρώ). Αν δεν συγκεν-
τρώσουν τις αποδείξεις που απαιτείται,
οι φορολογούμενοι απειλούνται με ποινή
φόρου 10% επί της διαφοράς. 
Στα δικαιολογητικά που πρέπει να συ-
νυποβληθούν φέτος με τη δήλωση για
να αναγνωριστούν οι φοροαπαλλαγές
και να υπάρξει έκπτωση 10% από το
φόρο περιλαμβάνονται η δαπάνη ενοικίου,
οι δαπάνες για τόκους, ασφάλιστρα
ζωής, δωρεές, για διατροφή από τον
ένα σύζυγο στον άλλο και για επεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου.

Ο κωδικός 333

Ο κωδικός 019

Ο κωδικός 027

Ο κωδικός 177

Ο κωδικός 037

Ο κωδικός 039

Ο κωδικός 663

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επι-
τηδευματίες θα κληθούν να πλη-

ρώσουν σημαντικά ποσά φόρων για
τα εισοδήματα (τεκμαρτά ή δηλω-
θέντα) που απέκτησαν το 2012, ενώ
μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα
που θα λάβουν θα καταβάλλουν και: 

Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
που επιβάλλεται σε όσους έχουν

εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ,
με συντελεστές: 
81% για εισοδήματα από 12.000-

20.000 ευρώ.
82% για εισοδήματα από 20.000-

50.000 ευρώ
83% για εισοδήματα από 50.000-

100.000 ευρώ.
84% για εισοδήματα άνω των

100.000 ευρώ. 
Με την υποχρεωτική δήλωση όλων
των εισοδημάτων (τόκοι από κατα-
θέσεις, κέρδη από μετοχές ή μερί-
σματα, κέρδη από ρευστοποιήσεις
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ακό-

μη και επιδόματα τριτέκνων και πο-
λυτέκνων) οι φορολογούμενοι θα
κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη
εισφορά αλληλεγγύης για τα εισο-
δήματα του 2012. 

Το αυξημένο τέλος επιτηδεύ-
ματος που ανέρχεται σε: 

8 800 ευρώ από 400 ευρώ για
νομικά πρόσωπα που ασκούν εμ-
πορική επιχείρηση και έχουν την
έδρα τους σε τουριστικούς τόπους
και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό
έως 200.000 κατοίκους. 

8650 ευρώ από 500 ευρώ για ατο-
μικές εμπορικές επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες. 

8600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε
υποκατάστημα. 

Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα
εξακολουθούν να καταβάλλουν οι
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που
το εισόδημά τους προέρχεται από
ατομική επιχείρηση παροχής υπηρε-

σιών ή ελεύθερο επάγγελμα και
έχουν έγγραφη σύμβαση μέχρι 3 φυ-
σικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το
75% των ακαθάριστων εσόδων τους
προέρχεται από 1 φυσικό ή και νομικό
πρόσωπο. Σημειώστε ότι από το τέλος
εξαιρούνται οι εμπορικές επιχειρήσεις
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε
χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοί-
κους και σε νησιά κάτω από 3.100
κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους. Επίσης, εξαι-
ρούνται ατομικές εμπορικές επιχει-
ρήσεις και η ατομική άσκηση ελεύ-
θερου επαγγέλματος εφόσον δεν
έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη
έναρξη εργασιών, καθώς και οι πε-
ριπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων
εφόσον για τον επιτηδευματία υπο-
λείπονται 3 έτη από το έτος της συν-
ταξιοδότησής του. Ως έτος συντα-
ξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της
ηλικίας. 

1
2

4Θα πληρώσουν ακριβά οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Η ηλεκτρονική «πύλη» του Τaxisnet άνοιξε
για να υποδεχθεί περίπου 6.000.000 φορολογικές

δηλώσεις. Φέτος όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι καλούνται
να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τη φορολογική τους

δήλωση, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει ταλαιπωρία για περίπου
1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να

προσέλθουν στην Εφορία για να παραλάβουν κλειδάριθμους, προκειμένου να μπορέσουν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να
απευθυνθούν σε λογιστή, όπου θα καταβάλουν όμως το αντίτιμο των 40-50 ευρώ. 

Δυόμισι περίπου εκατομμύρια
φορολογούμενοι με προστα-

τευόμενα τέκνα θα διεκδικήσουν
το επίδομα παιδιών που ξεκινά

από 13,3 ευρώ το μήνα, ανά-
λογα με τον αριθμό των

παιδιών και το ύψος
των εισοδημάτων
μέσω συμπλήρω-
σης του νέου εντύ-

που Α21 που θα είναι
διαθέσιμο στο Τaxisnet

μέσα στην εβδομάδα, παράλληλα με
την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΓΑ, που θα είναι και
ο φορέας απόδοσης, οι δικαιούχοι με βάση τα νέα

κριτήρια αναμένεται να φτάσουν τις 650.000. 
Η καταβολή της πρώτης δόσης εκτιμάται ότι θα
γίνει στα τέλη Ιουνίου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί
οι πρώτες εκκαθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων
και οι δικαιούχοι θα λάβουν δυο δόσεις, δηλαδή τα
επιδόματα που αφορούσαν στα πρώτα 2 τρίμηνα
του χρόνου. Το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί σε άλλες
2 δόσεις μέσα στο χρόνο. 
Προκειμένου να λάβει κάποιος το επίδομα είναι
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής
δήλωσης, ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται και η υποβολή
του ειδικού εντύπου Α21. 
Στη συνέχεια όπως θα προχωρά τμηματικά η εκκα-
θάριση των δηλώσεων από το Κέντρο Πληροφορικής
Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ) τα στοιχεία θα
αποστέλλονται στον ΟΓΑ, θα γίνεται δειγματοληπτικός
έλεγχος από τον Οργανισμό και στη συνέχει θα

προχωρά η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων.  
Στο ειδικό έντυπο Α21 το οποίο θα έχει τη μορφή
υπεύθυνης δήλωσης, οι δικαιούχοι θα καλούνται
να συμπληρώσουν στοιχεία που αφορούν τα παιδιά,
όπως η ηλικία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, αλλά και πιστοποιητικά
σπουδών. 
Σύμφωνα με τις νέες κλίμακες για οικογένειες με
1 παιδί και εισόδημα έως 9.000 ευρώ, η πρώτη
δόση θα είναι 240 ευρώ και το σύνολο του επιδόματος
θα φτάσει τα 480 ευρώ το χρόνο. Για οικογένειες
με 2 παιδιά και φορολογητέο εισόδημα έως 20.000
ευρώ η πρώτη δόση θα είναι 320 ευρώ και το
σύνολο του επιδόματος 640 ευρώ το χρόνο, ενώ
για οικογένειες με 3 παιδιά και εισόδημα έως 22.000
ευρώ η πρώτη δόση θα είναι 480 ευρώ και το
σύνολο 960 ευρώ το χρόνο.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Ε1 - ΠΟΙΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Η ΕΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2012

Κλιμάκιο εισοδή-
ματος (ευρώ)

Φορολογι-
κός συντε-

λεστής

Φόρος
κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο
εισοδήμα-
τος (ευρώ)

Σύνολο 
φόρου 
(ευρώ)

5.000 0% 0 5.000 0
7.000 10% 700 12.000 700
4.000 18% 720 16.000 1.420
10.000 25% 2.500 26.000 3.920
14.000 35% 4.900 40.000 8.820
20.000 38% 7.600 60.000 16.420
40.000 40% 16.000 100.000 32.420

Υπερβάλλον 45%

Υποχρεωτική είναι πλέον
η αναγραφή των τόκων
των καταθέσεων, θα
υπάρχει νέος τρόπος 
για την αναγραφή 
των προστατευόμενων
τέκνων, έχει προσθετεί
ειδικός φόρος για
μισθώτους που
αμείβονται με μπλοκ

4 Διεκδικούν επίδομα παιδιών μέσω Τaxisnet
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ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ GAZPROM ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τ
ο τετ-α-τετ του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά με
το Ρώσο επικεφαλής

της Gazprom στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, την περασμένη Δευτέρα,
άφησε καλές εντυπώσεις στην
ελληνική πλευρά. Βγαίνοντας
από τη σύσκεψη κορυφής δεν
έγιναν ανακοινώσεις και εξαγ-
γελίες. Αντί αυτών, υπήρξαν
φειδωλές δηλώσεις για το
καλό κλίμα της συνάντησης
του κ. Σαμαρά με τον κ. Μίλερ,
ενώ για ακόμη μία φορά η
ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε
το έκδηλο ενδιαφέρον της για
τη ΔΕΠΑ. 
Μέλημα της κυβέρνησης, ανα-
φέρουν οικονομικοί και πο-
λιτικοί παράγοντες, αποτελεί
να κρατήσει ίση στάση και με
τους υπόλοιπους «μνηστήρες»
της ΔΕΠΑ, εκτός της Gazpron. 
Σύμφωνα με κύκλους της εγ-
χώριας αγοράς, η αποκρατι-
κοποίηση των ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ
είναι μεγίστης σημασίας για
την ελληνική οικονομία. Κυρίως
αυτής της ΔΕΠΑ, λόγω μεγάλης
περιουσίας και υπεραξίας, που
σημαίνει πως η θετική ή αρ-
νητική έκβαση στη διαδικασία
αποκρατικοποίησής της θα
κρίνει το μέλλον και των άλλων
αποκρατικοποιήσεων. Θα ακο-
λουθήσουν εκείνων των ΕΛΠΕ
και της ΔΕΗ. Σε περίπτωση
που η αποκρατικοποίηση της
ΔΕΠΑ θεωρηθεί επιτυχής, τότε

οι επόμενες δύο θα έχουν την
ίδια τύχη. 
Συνεπώς, η ελληνική πλευρά
προσπαθεί, αναζητώντας εναλ-
λακτικούς τρόπους, να ικα-
νοποιήσει τα αιτήματα των
Ρώσων, έχοντας ωστόσο και
εκείνη τη δική της απαίτηση
από την Gazprom. 
Σημειώνεται πως μετά το πέρας
της συνάντησης του Έλληνα
πρωθυπουργού με τον επικε-
φαλής της Gazprom, η ρωσική
πλευρά εξέδωσε την παρακάτω
ανακοίνωση: «Αντιπροσωπεία
της OAO Gazprom, με επικε-
φαλής το διευθύνοντα σύμ-
βουλο Aλεξέι Μίλερ, πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη στην
Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης πραγματοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας με τον
πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σα-
μαρά. Οι δύο πλευρές συζή-
τησαν σχετικά με την εξαιρετική
συνεργασία στον τομέα του
φυσικού αερίου και εξέφρασαν

το ενδιαφέρον τους για την
περαιτέρω ανάπτυξη αυτής
της αμοιβαίως επωφελούς
συνεργασίας». 

Δύο τα αιτήματα 
της Gazprom - 
Τι ζητά η Ελλάδα 
Το πρώτο αίτημα του ρωσικού
παράγοντα αφορά τη διασφά-
λιση των συμφερόντων του
απέναντι στην Κομισιόν, σε
περίπτωση που η Γενική Δι-
εύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορ-
ρίψει την πλειοδοτική προ-
σφορά του ομίλου. Υπενθυ-
μίζεται ότι στην προηγούμενη
φάση του διαγωνισμού οι Ρώσοι
είχαν δώσει ενδεικτική προ-
σφορά ύψους 900 εκατ. ευρώ. 
Δεύτερον, ο κ. Μίλερ ζητά από
την ελληνική πλευρά την πα-
ροχή εγγυήσεων για την εί-
σπραξη των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, ύψους 380-400 εκατ.
ευρώ, προς τη ΔΕΠΑ. 

Όπως προέκυψε από την τε-
λευταία σύσκεψη στο Μαξί-
μου, κατά την τρίτη σε σειρά
επίσκεψη του επικεφαλής
της Gazprom στην Αθήνα,
ως προς το πρώτο σκέλος
των αιτημάτων της ρωσικής
πλευράς υπήρξε συμφωνία.
Συγκεκριμένα, προωθήθηκε
λύση, σύμφωνα με την οποία
η εγγυητική επιστολή θα
ανέλθει στο 10% του συνο-
λικού τιμήματος, αλλά στην
περίπτωση που η Κομισιόν
απορρίψει την πώληση στην
Gazprom, τότε το ποσό αυτό
θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου
στη ρωσική εταιρεία. 
Ως προς το δεύτερο σκέλος,
τα χρέη συνολικού ύψους 380
με 400 εκατ. ευρώ θα κατα-
βληθούν στη ΔΕΠΑ, με χρονικό
ορίζοντα το τέλος και του
2014. 
Από την πλευρά της η ελληνική
κυβέρνηση έριξε και αυτή στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
το δικό της «όρο», ο οποίος
λέει πως θα πρέπει η Gazprom
να προχωρήσει σε μείωση της
τιμής του φυσικού αερίου. Ση-
μειώνεται ότι η ρωσική εταιρεία
προμηθεύει τη χώρα μας με
φυσικό αέριο από το 1996. 
Πληροφορίες από το Μαξίμου

αναφέρουν πως για το εν λόγω
ζήτημα δεν υπήρξε αυτόματη
απάντηση ή ακόμα και λύση.
Αντιθέτως, τονίστηκε πως θα
τεθεί υπό συζήτηση και επα-
ναδιαπραγμάτευση. 
Όπως αναφέρουν πηγές από
το Μαξίμου, ο κ. Μίλερ δεν
φάνηκε να διαφωνεί με το αί-
τημα της ελληνικής πλευράς.
Τουναντίον, δεσμεύτηκε ότι
κατά την επόμενη επίσκεψη
στην Αθήνα θα δοθούν εκ-
πτώσεις στις τιμές του φυσικού
αερίου. 

Η παράταση
Παράγοντες της αγοράς, πάν-
τως, σχολιάζοντας τις τελευ-
ταίες εξελίξεις γύρω από την
υπόθεση αποκρατικοποίησης
της ΔΕΠΑ, εκτιμούν πως η δια-
δικασία υποβολής δεσμευτικών
προσφορών μάλλον θα λάβει
παράταση για λίγες μέρες. Ση-
μειώνεται πως οι δεσμευτικές
προσφορές πρέπει να υπο-
βληθούν έως τις 29 Μαΐου. 
Ωστόσο, η σημασία της απο-
κρατικοποίησης της ΔΕΠΑ υπο-
χρεώνει την ελληνική κυβέρ-
νηση να εξετάσει πολύ καλά
τα αιτήματα της Gazprom, που
είναι και ο επικρατέστερος
«μνηστήρας». 

Το δυνατότερο «χαρτί» όλων των αποκρατικοποιήσεων,
η ΔΕΠΑ, έχει ανεβάσει το… θερμόμετρο 
στο υπουργείο Οικονομικών, έχει χαμηλώσει 
ωστόσο τους τόνους στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Στο εσωτερικό της κυβέρνησης γνωρίζουν πολύ καλά  
πως σε περίπτωση που ο κ. Αλεξέι Μίλερ, ο Mr Gazprom,
αποχωρήσει από τη διαγωνιστική διαδικασία, 
τότε η ΔΕΠΑ δεν θα αποκρατικοποιηθεί.

H σημασία της αποκρατικοποίησης 
της ΔΕΠΑ υποχρεώνει την ελληνική
κυβέρνηση να εξετάσει πολύ καλά 
τα αιτήματα της Gazprom, που είναι 
και ο επικρατέστερος «μνηστήρας» 

«Σύμφωνα με τους
όρους του διαγω-

νισμού, μπορεί
κάποιος να δώ-

σει ή για τη μία
ή για την άλλη ή
για τις δυο…
εταιρείες προ-

σφορά. Όποιος δώσει το με-
γαλύτερο τίμημα συνολικά, αυτός
θα είναι και ο νικητής του διαγω-
νισμού» τόνισε την περασμένη
Τρίτη ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Στέλιος Σταυρίδης. 
Σχετικά με θέματα που έχουν ανα-
κύψει για το διαγωνισμό είπε:
«υπήρχαν ορισμένα θέματα, όπως
η εγγυητική επιστολή, γιατί από τη
στιγμή που θα ανακοινωθεί ο πλει-
οδότης θα περάσουν πολλοί μήνες
μέχρι να παρθούν όλες οι εγκρίσεις
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Το αρχικό ύψος της
εγγυητικής του 20% στην πρώτη
τιμή που έδωσαν οι Ρώσοι, στα 900
εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολύ
υψηλό. Έτσι, η εγγυητική μίκρυνε,
για να είναι πιο λογική... Επίσης,
το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά
ενέργειας είναι ότι, και λόγω της
κρίσης, όλοι χρωστάνε σε όλους…
Είναι και υποχρέωση και βούληση
της κυβέρνησης να δώσει μια λύση». 

4
Το τίμημα θα
κρίνει το νικητή Η ΔΕΠΑ «οδηγός» για τις

αποκρατικοποιήσεις

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)
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«Η
Ελλάδαβλέπειτοτέλος

τουτούνελ»είναιοτίτ-
λοςάρθρουτηςιταλι-
κής εφημερίδας«Λα

Ρεπούμπλικα»,στοοποίοοδημοσιο-
γράφοςΈτορεΛιβίνιτονίζειότι«έπειτα
απόπέντεχρόνιαεφιάλτηπου‘‘έκαψαν’’
τοένα τέταρτο τουεθνικούΑΕΠ,η
Αθήναμεταδίδειτιςπρώτεςδοκιμα-
στικέςεκπομπέςανάκαμψης».
Οαρθρογράφοςεπικαλείταιτηνάνοδο
κατά134%τουΧρηματιστηρίουτης
Αθήναςμέσασεέναχρόνο,τηνανα-
βάθμιση της ελληνικήςοικονομίας
απότονοίκοFitch,τηνεκτέλεσητου
προϋπολογισμού,πουτουςπρώτους
τρειςμήνες του2013παρουσίασε
ενεργητικό,καιταhedgefundsπου
αγοράζουνκατάκόρονμετοχέςαπό
τιςελληνικέςτράπεζες.
«Κάτωαπό τηνΑκρόπολη,όμως,
κανείςδενάνοιξεούζαγιανατογιορ-
τάσει»λέει χαρακτηριστικάηκεν-
τροαριστερήεφημερίδα,παραθέτοντας
μιασειράαπόστοιχεία,όπωςτη19η
κατάσειράπτώσητουΑΕΠκατάτην
περίοδοΙανουαρίου-Mαρτίου,μεσυ-
νολικήσυρρίκνωσηαπότο2008της
τάξηςτου28%,τηνανεργίαστο27%
(64,2%για τουςνέους)και τα3,4
εκατομμύριατωνΕλλήνωνπουζουν
κάτωαπό τοόριο τηςφτώχειας.Ο
Λιβίνι κάνειλόγογια«κοινωνικές
πληγές»πουδημιούργησεηκρίση
καιπου«δενλένεναεπουλωθούν»,

σημειώνονταςότι«τοσπρεντμειώνεται,
αλλάοιουρέςμπροστάαπότιςΜΚΟ
πουπαρέχουνδωρεάνπερίθαλψη,
μακραίνουν»...

Η θετική όψη
ΗΡεπούμπλικααναφέρειπάντωςότι
«τοΔιεθνέςΝομισματικόΤαμείο,η
ΕυρωπαϊκήΚεντρικήΤράπεζακαιη
ΕυρωπαϊκήΈνωσηπροτιμούνναβλέ-
πουντηθετικήόψητουνομίσματος,
θεωρώνταςότιηαισιοδοξίαμπορεί
ναστηρίξειτοπνεύμαεμπιστοσύνης
και τηνκατανάλωση».Μάλιστα,η
εφημερίδαπαραθέτειτηδήλωσητου
ΑντώνηΣαμαράότι«του χρόνουη
Ελλάδαθαεπιστρέψειστιςαγορές»
καιπαρουσιάζειτιςπροβλέψειςτων
Βρυξελλών,βάσει τωνοποίων το
2016ηανεργίαθαμειωθείστο16%.
Στοάρθρουπενθυμίζεται,επίσης,ότι
τονΑπρίλιο,χάρηστοθετικόρεκόρ
τουτουρισμού,οιπροσλήψειςξεπέ-
ρασανκατά20.000μονάδεςτιςαπο-
λύσεις.«Οι ιδιωτικοποιήσεις–μετά

απόπολλέςάκυρεςεκκινήσεις–ξε-
κίνησανμετηνπώλησητουΟΠΑΠ,η
κυβέρνησηθααπολύσει15.000δη-
μοσίουςυπαλλήλους,σπάζονταςένα
παλαιόταμπού,ενώακόμηκαιταφο-
ρολογικάέσοδα–ιστορικήαχίλλειος
πτέρνα–σημειώνουνθετικέςεπιδό-
σεις».Πάντως,οΛιβίνι κλείνει το
άρθρο του επισημαίνονταςότι«το
60%τωνΕλλήνωνπιστεύει ότι η
κρίσηθα τελειώσειμόνονσεδέκα
χρόνιακαιητρόικαανακοίνωσεήδη
ότιτο2014θααπαιτηθούνεπιπλέον
θυσίεςύψους4δισ.ευρώ».

«Στο σωστό δρόμο»
ΤηνεκτίμησηότιηΕλλάδαανακτά
τηνεμπιστοσύνητωναγορώνμετά

τηναναβάθμισητηςπιστοληπτικής
τηςικανότηταςαπότονοίκοαξιολό-
γησηςFitchδιατυπώνεισεανάλυση
πουφιλοξενείηβελγικήεφημερίδα
«DeMorgen», υπό τον τίτλο«Η
Ελλάδασιγά-σιγάβγαίνειαπότοβαθύ
τούνελ»καιυπέρτιτλο«Μειώθηκε
οκίνδυνοςγιαέξοδοαπότηνΕυρω-
ζώνη».
Όπωςσημειώνεταιστηνανάλυση,τα
σπρεντς των ελληνικών επιτοκίων
έχουνυποχωρήσειστοχαμηλότερο
σημείοτουςτατελευταίατρίαχρόνια,
δηλαδήκάτωαπό τοψυχολογικό
όριοτου8%,γεγονόςπουαποδεικνύει
ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών
προςτηνΕλλάδαβαίνειαυξανόμενη.
Βέβαιαη«DeMorgen»παρατηρεί

ότι τοstatusπουαπένειμεηFitch
στηνΕλλάδα(ΒΒ-)καιτούψοςτων
επιτοκίωνδανεισμούστηναγορά
ομολόγων εξακολουθούν ναθεω-
ρούνταιπροβληματικάγιαταδιεθνή
στάνταρ,ωστόσοεκτιμάότιστηνανα-
βάθμισηαυτήοιεπενδυτέςβλέπουν
ότι«ηελληνικήοικονομίαβρίσκεται
στοσωστόδρόμο».
Προσθέτειδεότιπαράταπροβλήματα
ηΕλλάδααναμένεταιναεπιστρέψει
γιαπρώτηφοράσεθετικούςρυθμούς
ανάπτυξηςτο2014,μετάαπόπέντε
χρόνιασυνεχούςσυρρίκνωσης,ενώ
δεναποκλείεταιναπετύχειήδηαπό
φέτοςπρωτογενέςπλεόνασμαστον
προϋπολογισμότης.

Αλλάζει το κλίμα
Η«DeMorgen»επισημαίνειπωςόλες
οιεκτιμήσειςσυγκλίνουνστοότιθα
υπάρξεικαινέααναδιάρθρωσητου
ελληνικούχρέουςενευθέτωχρόνω,
προσθέτονταςότι«σεαυτότοκλίμα
συγκρατημένηςαισιοδοξίας για τις
προοπτικέςτηςελληνικήςοικονομίας
έχειδημιουργηθείέναπιοθετικόκλίμα
γιατιςελληνικέςεπιχειρήσεις:Είναι
χαρακτηριστικόότιελληνικέςεταιρείες
όπωςταΕλληνικάΠετρέλαιακαιη
Frigoglassκατάφεραννααντλήσουν
απότιςαγορέςκεφάλαιαύψους500
και250εκατομμυρίωνευρώαντίστοιχα,
εκδίδονταςομόλογα».
Ηεφημερίδαμιλάειακόμαγιαμεγάλο
ενδιαφέρονόχιμόνοτωνΕλλήνων
αλλάκαιτωνξένωνεπενδυτών,ενώ
κάνειειδικήαναφοράστοταξίδιτου
πρωθυπουργούΑ.ΣαμαράστηνΚίνα
καιστιςδιαβεβαιώσειςτουότιηΕλλάδα
αποτελεί«successstory».
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Βγαίνουμε από το τούνελ;
Την έξοδο της Ελλάδας από το «τούνελ» της κρίσης
και μαζί την απομάκρυνση του κινδύνου εξόδου 
της χώρας από την Ευρωζώνη βλέπουν
δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, που
επιφυλάσσουν εγκωμιαστικά σχόλια για 
την προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομίας 
και για τις προοπτικές της το επόμενο διάστημα.

Εγκωμιαστικές για την Ελλάδα αναφορές περιέχει
ανάλυση που δημοσίευσε η βελγική εφημερίδα

«De Standaard». Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται,
«το γεγονός ότι οι αγορές άρχισαν εκ νέου να εμπι-
στεύονται την Ελλάδα αποδεικνύει πέραν πάσης αμ-
φιβολίας ότι η τελευταία βρίσκεται στο σωστό δρόμο.
Και τούτο αποδεικνύεται από την αναβάθμιση της μα-

κροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της
Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες (από CCC σε

BΒ-) από τον οίκο Fitch, με σταθερές
μάλιστα προοπτικές». 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ότι πριν
από μερικές εβδομάδες ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία η ιδιωτικοποίηση

του ΟΠΑΠ, που απέφερε στα κρα-
τικά ταμεία 712 εκατομμύρια ευ-

ρώ, ενώ σημειώνεται ως «ενδει-
κτικό της ανακτηθείσας εμπιστο-

σύνης των επενδυτών, μετά την υπο-

χώρηση των φόβων για έξοδο της χώρας από το
ευρώ, ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων συ-
νεχίζουν την καθοδική πορεία τους, με αποτέλεσμα
την πτώση του σπρεντ του 10ετούς σε χαμηλό 3ετίας». 
Παρ’ όλα αυτά, συμπληρώνει η εφημερίδα, η Ελλάδα
απέχει ακόμα πολύ από το να έχει ξεφύγει από τη
«μέγγενη» της κρίσης, καθώς τα δημοσιονομικά της
στοιχεία εξακολουθούν να είναι «δραματικά»: Το δη-
μοσιονομικό της έλλειμμα παραμένει ένα από τα υψη-
λότερα στην Ευρώπη παρά την πτώση του κατά 5-6
ποσοστιαίες μονάδες το διάστημα μεταξύ 2009 και
2010, ενώ τη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν τα
ποσοστά ανεργίας που έχουν εκτοξευτεί στα ύψη,
καθώς η οικονομία εξακολουθεί να συρρικνώνεται. 
Εντούτοις, το δημοσίευμα καταλήγει με την εκτίμηση
πολλών αναλυτών ότι σταδιακά η ύφεση υποχωρεί,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις ανά-
καμψης της οικονομίας, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα
να δανειστεί εκ νέου χρήματα από τις αγορές. 


4 Έπαινοι για την Ελλάδα



O
ι ισχυροί τριγμοί που
δέχτηκαν οι αγορές
στον απόηχο των
δηλώσεων του επι-

κεφαλής της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal
Reserve) Μπεν Μπερνάνκι για
το ενδεχόμενο περιορισμού του
προγράμματος αγοράς ομολό-
γων επηρέασαν και την ελληνική
αγορά, η οποία είχε ήδη αρχίσει
να διορθώνει μετά τα υψηλά
κέρδη των δύο πρώτων εβδο-
μάδων του Μαΐου.
Η υπεραπόδοση του τραπεζικού
κλάδου που συντελέστηκε μετά
το Πάσχα δεν μπορούσε παρά
να έχει και την εύλογη διόρθωσή
της μέσω των ρευστοποιήσεων
από μέρος όσων θεωρούν ότι
η συμμετοχή στη διαδικασία
των ΑΜΚ των τραπεζών είναι
εγχείρημα υψηλού κινδύνου.

Η Εθνική
Το μεγάλο reverse split που
εξήγγειλε η ΕΤΕ αποτέλεσε
απλώς τον καταλύτη για τη διε-
νέργεια των αναπόφευκτων
ρευστοποιήσεων από πλευράς
μέρους των επενδυτών, μεγάλο
μέρος των οποίων διακρίνεται

για την υψηλή συναλλακτική
ταχύτητά του.
Εκτός διαπραγμάτευσης για 4
συνεδριάσεις από τις 24 Μαΐου
έως τις 30 Μαΐου θα παραμείνει
η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας,
απόρροια της διαδικασίας αύ-
ξησης κεφαλαίου. Με βάση τη
διαδικασία, θα πρέπει η Εθνική
να αυξήσει από 1 ευρώ στα 10
ευρώ την ονομαστική αξία και
παράλληλα να μετατρέψει το
1,22 δισ. μετοχές που διαθέτει
η τράπεζα σε 122 εκατ. μετοχές
λόγω του reverse split 10 προς
1.
Παράλληλα, θα μειωθεί το με-
τοχικό κεφάλαιο κατά 1,18 δισ.
ευρώ με τη δημιουργία ειδικού
αποθεματικού. Η τράπεζα θα
διαθέτει 122 εκατ. μετοχές. Εν
συνεχεία μειώνεται η ονομαστική
αξία από τα 10 ευρώ στο 0,30
ευρώ. Η έναρξη διαπραγμάτευ-
σης των δικαιωμάτων θα είναι
η 30ή Μαΐου και η λήξη των
δικαιωμάτων η 7η Ιουνίου του
2013. Η αύξηση κεφαλαίου θα
ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου. 
Για τα 9,75 δισ. ευρώ, που είναι
το συνολικό ύψος ανακεφα-
λαιοποίησης, θα εκδοθούν 2,274

δισ. μετοχές, με τιμή 4,29 ευρώ
και σχέση 1 προς 2,22 νέες με-
τοχές. Να σημειωθεί ότι για
κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή θα
αναλογεί 1 δικαίωμα και, αν-
τίστοιχα, 2,22 νέες μετοχές. 
Ο αρχικός στόχος είναι να συγ-
κεντρωθεί από ιδιωτικά κεφά-
λαια το 12% ή 1,17 δισ. ευρώ.
Αν αυτό δεν επιτευχθεί, επόμενος
στόχος είναι η συγκέντρωση
975 εκατ. ευρώ, το 10% της
συνολικής ανακεφαλαιοποίησης.
Αν και αυτός ο στόχος δεν επι-
τευχθεί, επόμενος είναι τα 800
εκατ. ευρώ, το 10% της ΑΜΚ
μαζί με 1,8 δισ. ομολογιακά
cocos. Αν, τέλος, ούτε ο στόχος
των 800 εκατ. καλυφθεί, τότε
η διαδικασία της ΑΜΚ ακυρώ-
νεται, επιστρέφονται άτοκα τα
χρήματα των μετόχων που συμ-
μετείχαν σε αυτή και η τράπεζα
κρατικοποιείται.

Στήριξη στη ζώνη 
των 1.020-1.050 μ.
Η ζώνη των 1.020-1.050 μο-
νάδων του Γενικού Δείκτη εμ-
φανίζεται στην παρούσα φάση
ως ισχυρή περιοχή στήριξης.
Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα
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ALPHA BANK
Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση
των δικαιωμάτων της Alpha Bank. Αν κάποιος
επενδυτής θέλει να αποκτήσει warrants, θα πρέπει
να αποκτήσει δικαιώματα αν δεν είχε μετοχές.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Alpha bank, μια
τράπεζα με θετικά κεφάλαια προ της ανακεφα-
λαιοποίησης και με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
core tier 1 στο 13,9% ή 7,8 δισ. ευρώ, μετά την
ανακεφαλαιοποίηση καταφέρνει να συγκεντρώσει
το ενδιαφέρον των επενδυτών και όχι απλώς να
καλύψει το 10% αλλά να ξεπεράσει το 12%. 
Να σημειωθεί ότι έχει σχεδιαστεί τα 91 εκατ.
ευρώ, ή 2% της ΑΜΚ, να δοθεί μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης, διαδικασία που περιπλέκεται λόγω
της αυξημένης ζήτησης στην ΑΜΚ της Alpha
bank. H τράπεζα λοιπόν συγκεντρώνει τα 550
εκατ. ευρώ, καλύπτει το 12% και δίνει και
warrants που αντιστοιχούν σε 7,33 μετοχές (1
warrant εμπεριέχει τις 7,33 μετοχές).

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στο τέλος της ανακεφαλαιοποίησης ο όμιλος θα
έχει κεφάλαια 9,73 δισ. ευρώ και θα είναι μία
από τις καλύτερες ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες
στην Ευρώπη και η καλύτερη στην Ελλάδα, με
συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,2%.
Τα προ φόρων κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της
αρνητικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε 3.077
εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα
στους μετόχους για το α΄ τρίμηνο του 2013, τα
οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο
540 εκατ. (κυρίως από την αύξηση του φορολο-
γικού συντελεστή από το 20% στο 26%), δια-
μορφώθηκαν σε 3.617 εκατ., όπως ανακοίνωσε
η τράπεζα. Όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς,
τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 315
εκατ. ευρώ το α΄ 3μηνο 2013. Η έκθεση της Πει-
ραιώς στην ΕΚΤ ανέρχεται στα 16 δισ. ευρώ, ενώ
ο δανεισμός από τον ELA περιορίστηκε στα 3 δισ.
ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013.

ΕΧΑΕ
Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή προτείνει «ουδέτερη
θέση» για τη μετοχή και δίνει τιμή-στόχο τα 7
ευρώ. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, προμήθειες
που προέρχονται από τις τραπεζικές αυξήσεις κε-
φαλαίου ύψους περίπου 29 εκατ. ευρώ πρόκειται
να εισπράξει η ΕΧΑΕ. Η ΕΧΑΕ θα επιβάλει προμήθειες
για ολόκληρο το ποσό της επανακεφαλαιοποίησης
των ελληνικών τραπεζών. Μαζί με την προσφορά
της Coca-Cola (γύρω στα 8 εκατ.) θα ενισχύσουν
τα φετινά αποτελέσματα και το ταμείο του ομίλου.

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ποσοστό 2,5% απέκτησε επενδυτική εταιρεία
από το Κατάρ από το βασικό μέτοχο της εισηγμένης
κ. Ιωάννη Καματάκη. Η συναλλαγή πραγματο-
ποιήθηκε μέσω της Alpha Finance και αφορούσε
310.425 μετοχές, με τιμή 2,70 ευρώ έκαστη. Η
συμφωνία προβλέπει, μετά την απόκτηση του εν
λόγω ποσοστού, την από κοινού δραστηριοποίηση
στις αγορές του Κατάρ και άλλων χωρών της
Μέσης Ανατολής προκειμένου να προωθηθεί όλη
η γκάμα των προϊόντων της MLS.
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Η ζώνη των 1.020-
1.050 μονάδων
εμφανίζεται στην
παρούσα φάση 
ως ισχυρή περιοχή
στήριξης, ωστόσο 
δεν είναι βέβαιο 
ότι θα μπορέσει 
να «σηκώσει» το
βάρος των αυξήσεων
μετοχικού κεφαλαίου,
καθώς το συνολικό
ποσό που θα
συγκεντρωθεί
ανέρχεται στα 2,7 δισ.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ

Εθνική και Fed «διορθώνουν»       

8ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η εξάρτηση των ελληνικών
τραπεζών από τη ρευστότητα που παρέχουν
η ΕΚΤ και η ΤτΕ μέσω του μηχανισμού έκτακτης
ρευστότητας (ELA) είναι μεγαλύτερη από
κάθε άλλη χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας,
σχολιάζει η Citi. Σημειώνεται ότι η συνολική
ρευστότητα που έχουν απορροφήσει οι ελ-
ληνικές τράπεζες από ΕΚΤ και ΕLΑ αυξήθηκε
τον Απρίλιο στα 94 από 92 δισ., καθώς
μειώθηκε κατά 10 δισ. ευρώ ο δανεισμός
από την ΕΚΤ, ενώ αυξήθηκε κατά 12 δισ. ο
δανεισμός από τον ELA.

8COCA-COLA HBC: Σταθερά στο 1,43 δισ.
ευρώ παρέμειναν τα καθαρά έσοδα από πω-
λήσεις του ομίλου της Coca-Cola HBC στο
α΄ τρίμηνο του 2013. Σταθερός ήταν και ο
όγκος πωλήσεων, ο οποίος διαμορφώθηκε
στα 426 εκατομμύρια κιβώτια. Την ίδια ώρα,
οι συγκρίσιμες καθαρές ζημιές υποχώρησαν
στα 15,9 εκατ. ευρώ, από 19,1 εκατ. ευρώ
το α  ́τρίμηνο του 2012, ενώ και οι συγκρίσιμες
λειτουργικές ζημιές περιορίστηκαν στο 1
εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά
την πορεία του όγκου πωλήσεων στην Ελλάδα,

Σοφο...
κλέουσα
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μπορέσει να «σηκώσει» το βά-
ρος των αυξήσεων μετοχικού
κεφαλαίου, καθώς το συνολικό
ποσό που θα συγκεντρωθεί
ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ.
Το ποσό είναι αστρονομικό για
τα ελληνικά δεδομένα, αλλά
και, κυρίως, οι διαδικασίες πρω-
τόγνωρες, αφού έχουν πολλά
καινούρια στοιχεία. 
Το πιο σημαντικό όλων είναι
ότι την ίδια χρονική στιγμή τρεις
τράπεζες απευθύνονται στους
επενδυτές και ζητούν χρήματα.
Η πίεση αυτή το επόμενο διά-
στημα θα εκδηλωθεί με ρευ-
στοποιήσεις μετοχών, οι οποίες
θα επηρεάσουν τόσο τις τιμές
όσο και τους δείκτες. 

Η Citi δεν βλέπει
πλέον Grexit
Το Grexit που έβλεπε η Citi για
το 2014 έχει μετατραπεί πλέον
σε αισιοδοξία για την ελληνική
οικονομία. Σε έκθεσή της η τρά-

πεζα αναφέρει ότι η προηγού-
μενη εκτίμησή της ήταν σχετικά
αυθαίρετη και τώρα τονίζεται
ότι «δεν έχουμε πλέον την
έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ
στο βασικό μας σενάριο». 
Εξακολουθεί ωστόσο να πιστεύει
ότι υπάρχει αρκετά υψηλό ρίσκο
να φύγει η χώρα από το ευρώ
κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια,
εξαιτίας της αυξημένης οικο-
νομικής αδυναμίας και της ανο-
δικής πορείας του δείκτη χρέους
ως ποσοστού του ΑΕΠ.
Η Citi σημειώνει ότι η πιο χαλαρή
προσέγγιση των δανειστών απέ-
ναντι στους δημοσιονομικούς

στόχους της Ελλάδας και η αν-
τοχή που επιδεικνύει η τρικομ-
ματική κυβέρνηση έχουν απο-
μακρύνει σημαντικά τους κιν-
δύνους για μια Grexit ως το
2014.

«Ταύρος» η Nomura
για τα ελληνικά
ομόλογα
Τα ελληνικά ομόλογα αποτε-
λούν μια ιδιαίτερα ελκυστική
επένδυση, σύμφωνα με τους
αναλυτές της Nomura, οι οποίοι
σημειώνουν σε έκθεσή τους
ότι παραμένουν «ταύροι» για
τους επόμενους τρεις μήνες.

Αναλυτικά, η Nomura σημει-
ώνει ότι τον Δεκέμβριο του
2012 άρχισε να γίνεται «ταύ-
ρος» για τη σειρά των ελλη-
νικών ομολόγων, εστιάζοντας
τότε στις λήξεις από το 2032
ως το 2035, με στόχο τιμές
από 45% έως 50% της ονο-
μαστικής αξίας στο β΄ και στο
γ  ́τρίμηνο του 2013. Η Nomura
επισημαίνει ότι παραμένει ανοι-
χτό για το τέλος του 2013 το
ζήτημα του «κουρέματος» των
ομολόγων του επίσημου τομέα,
χωρίς ωστόσο να βλέπει νέο
«κούρεμα» για το ιδιωτικό
χρέος.

σημείωσε υψηλή διψήφια μείωση λόγω της
πίεσης που συνεχίζει να δέχεται το διαθέσιμο
εισόδημα, αλλά και των υψηλών ποσοστών
ανεργίας.
8ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση των πωλήσεων
αλλά και βελτίωση της μεικτής κερδοφορίας
παρουσίασε στο α΄ τρίμηνο. Οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 4,4% και ανήλθαν σε 3,4
εκατ. ευρώ. Το 39% των πωλήσεων αφορά
εξαγωγές, ενώ το 60% αφορά την παραγωγή
προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και βιο-
μηχανικές πωλήσεις. Τα αποτελέσματα μετά

τους φόρους ήταν οριακά κερδοφόρα, έναντι
ζημιών 213.000 ευρώ.
8HOL: Κέρδη έναντι ζημιών και αύξηση
λειτουργικής κερδοφορίας κατά 6,6%, παρά
τη μείωση κατά 8,8% του κύκλου εργασιών
της, ανακοίνωσε στο α΄ τρίμηνο. Τα συνολικά
έσοδα μειώθηκαν στα 56,5 εκατ., από 62,0
εκατ. ευρώ. Η μείωση του τραπεζικού δα-
νεισμού κατά 10 και πλέον εκατ., σε συν-

δυασμό με τη μείωση των επιτοκίων, οδήγησε
σε σημαντική βελτίωση του χρηματοοικο-
νομικού της κόστους κατά 1,3 εκατ. Απο-
τέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό και
με τη μείωση των αποσβέσεων κατά 2,1
εκατ., ήταν στο α΄ τρίμηνο του 2013 να
πετύχει οριακή κερδοφορία, κάτι που συμ-
βαίνει για πρώτη φορά από καταβολής της
αγοράς των εναλλακτικών παρόχων. 

Στα 13,40 από 12,70 ευρώ προηγουμένως αυξάνει την τι-
μή-στόχο η Eurobank Εquities και διατηρεί σύσταση buy.

Οι πωλήσεις του ομίλου ήταν κατά 26% χαμηλότερες από τις
προβλέψεις, κυρίως λόγω της χαμηλής απόδοσης των έργων
στην Τουρκία. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη ότι τα έργα στην
Τουρκία θα ολοκληρωθούν στο α΄ εξάμηνο του 2013, η
πτώση αναμένεται να αποκατασταθεί στο επόμενο τρίμηνο.
Ένα ακόμη καλό τρίμηνο ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος,
με την ισχυρή απόδοση του τομέα ενέργειας να αντισταθμίζει
την αναμενόμενη αδυναμία στα αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ
λόγω καθυστερήσεων, σημειώνει η Eurobank Equities. Η
χρηματιστηριακή αναπροσαρμόζει την τιμή-στόχο για τη
μετοχή στα 6,1 από 6,2 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση
buy. Η μετοχή διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 8, με βάση τις
εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2014. 

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΕΤΚΑ: Στα 13,40 ευρώ ο πήχης
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Υψηλό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές εκδη-
λώνεται για τη συμμετοχή τους στο φετινό επενδυτικό
φόρουμ που διοργανώνει η ΕΧΑΕ σε συνεργασία
με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και την
υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ, στις 5 και 6 Ιουνίου στη
Νέα Υόρκη. Στο φετινό road show θα συμμετάσχουν
28 εισηγμένες, έναντι 15 στην αντίστοιχη διοργάνωση
τον Οκτώβριο του 2012 και 15 τον Ιούνιο του
2011. Αντίστοιχα ο αριθμός των προγραμματισμένων
συναντήσεων ανέρχεται ήδη στις 307, έναντι 267
που πραγματοποιήθηκαν στο περυσινό φόρουμ
και 213 στο φόρουμ του 2011. Οι εταιρείες που
συμμετέχουν στο 2nd Greek Investment Forum
είναι  οι εξής: Alpha, Attica Bank, Eurobank Prop-
erties, Lamda, MIG, MLS,Βιοχάλκο, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, Ιντραλότ, Folli Follie,
Creta Farms, Κρι-Κρι, ΜΕΤΚΑ, Μπήτρος Συμμετοχών,
Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Παπουτσάνης, Πειραιώς,
Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης, Σαράντης, Σωληνουργεία
Κορίνθου, Τέρνα Ενεργειακή και Τιτάν.

Μεγάλες υπεραξίες 
από τα «αμαρτωλά» δομημένα

Μεγάλες υπεραξίες, σύμφωνα με το Bloomberg,
παρουσιάζουν εσχάτως τα δομημένα ομόλογα που
είχαν πωληθεί στα ασφαλιστικά ταμεία, προκαλώντας
σάλο όταν οι μη ειδικοί δημοσιογράφοι και πολιτικοί
είχαν σπεύσει να τα χαρακτηρίσουν τοξικά και ζη-
τούσαν τα κεφάλια αυτών που τα αγόρασαν. Εάν
τα ταμεία δεν τα είχαν πουλήσει άρον άρον, θα
είχαν τα λεφτά τους στο ακέραιο και κάθε χρόνο
θα έπαιρναν τόκους από τα «επικίνδυνα» ομόλογα
και δεν θα είχαν «κουρευτεί», όπως έγινε με τα
ομόλογα του Δημοσίου. Βέβαια κάποιοι έβγαλαν
μεγάλες προμήθειες από αυτή τη δουλειά. Αλλά
αποδείχτηκε ότι οι κραυγές κατά των δομημένων
ομολόγων ήταν «άδικες».

Σε Άραβες το 20%
Στους Άραβες της Al Dahra, η οποία συγκαταλέγεται
στις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής και διακίνησης
αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, θα περάσει το
20% της Μύλοι Λούλη. Ήδη η αραβική εταιρεία
απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
ποσοστό 10% της αλευροβιομηχανίας, που αντι-
στοιχεί σε 1.522.228 μετοχές. Σύμφωνα με τη
σύμβαση, οι Άραβες προτίθενται να καλύψουν με
ιδιωτική τοποθέτηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
(ΑΜΚ) ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας θα
αποκτήσουν επιπλέον ποσοστό, με στόχο να ανε-
βάσουν τη συμμετοχή τους στο 20%. 

Στον ΟΔΔΗΧ και στο Δικέφαλο
Ο Μελισσανίδης έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει
την ΑΕΚ της επόμενης μέρας. Εκτός από το αγω-
νιστικό όμως, το οποίο έχουν αναλάβει άλλοι
άνθρωποι στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, κινείται
για να φτιάξει κι ένα δυνατό διοικητικό σχήμα,
με πολύ ισχυρές προσωπικότητες στο χώρο της
οικονομίας και, κατ’ επέκταση, της πολιτικής!
Συγκεκριμένα, ο Μελισσανίδης φέρεται να συμ-
φώνησε για να μπει στην Ένωση ο Πέτρος Χρι-
στοδούλου, ο πρώην αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος από
το Φεβρουάριο του 2010 ανέλαβε τα ηνία του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους(ΟΔΔΗΧ). 

Εθνική και Fed «διορθώνουν»      το ΧΑ
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71.417.100 192,11 1,25 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 2,690 -5,61% 45.311 2,760 2,690 1,050 2,850
11.178.000 12,97 0,70 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,160 7,41% 13.445 1,160 1,120 0,600 1,160
13.000.000 3,84 0,10 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,295 8,86% 810 0,295 0,253 0,159 0,520
17.200.576 9,46 0,63 - 30/06/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,550 -27,63% 6.530 0,720 0,550 0,202 0,889
22.016.250 13,54 0,16 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,615 -7,52% 51.799 0,681 0,615 0,185 0,698

418.000 9,76 0,96 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 23,350 1,52% 215 23,350 23,100 13,700 24,000
20.121.710 4,43 0,12 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,220 -21,43% 4.783 0,270 0,220 0,133 0,410
18.810.000 5,64 0,22 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,300 3,09% 7.848 0,300 0,281 0,186 0,576
23.986.500 16,29 0,30 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,679 7,78% 4.727 0,680 0,620 0,300 0,819

199.474.091 1.069,18 1,01 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 5,360 0,19% 609.250 5,700 5,360 1,590 5,700
4.968.600 3,48 0,22 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,700 -25,45% 1.410 1,010 0,700 0,388 1,100
6.325.000 6,89 0,33 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,090 4,81% 500 1,090 1,090 0,763 1,170

77.376.446 3,95 0,29 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,051 -1,92% 91.206 0,055 0,048 0,030 0,143
14.076.360 6,76 0,42 17,49 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,480 4,35% 1.318 0,480 0,443 0,327 0,626
85.882.688 196,67 0,51 - 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,290 -4,58% 1.650.923 2,360 2,290 0,487 2,770
24.060.000 8,20 0,37 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,341 -10,03% 52.247 0,351 0,335 0,300 0,520
15.000.000 70,05 3,60 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 4,670 2,64% 327 4,670 4,670 4,390 5,500

232.000.000 1.809,60 0,31 59,27 0,03 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 7,800 -7,36% 3.225.547 8,400 7,800 1,180 8,440
34.720.000 12,08 0,38 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,348 -5,43% 78.051 0,371 0,348 0,130 0,400
13.673.200 4,59 0,46 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,336 -3,45% 5.805 0,390 0,336 0,280 0,499

1.226.601.200 1.103,94 - 21/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 0,900 -40,00% 152.338.291 1,830 0,900 0,466 2,420
27.848.000 9,36 0,41 25,44 0,01 0,01 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,336 -10,40% 99.800 0,381 0,336 0,202 0,575
11.250.000 5,85 0,27 5,96 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,520 -2,44% 13.982 0,529 0,507 0,289 0,660
36.748.909 40,06 0,39 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,090 -16,15% 210.201 1,240 1,090 0,522 1,710
18.648.000 13,99 0,19 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,750 -6,13% 12.873 0,789 0,750 0,359 0,945

124.100.815 254,41 0,46 11,75 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 2,050 -9,69% 121.870 2,180 2,050 0,680 2,360
13.230.000 7,46 0,46 - 27/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,564 -1,40% 23.145 0,591 0,561 0,430 0,800
31.937.030 20,06 0,47 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,628 -8,45% 69.300 0,684 0,628 0,160 0,723
23.828.130 29,31 0,63 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,230 -17,45% 1.990 1,490 1,230 0,565 1,800

177.001.313 401,79 0,42 33,20 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,270 -6,97% 1.499.726 2,430 2,270 0,620 2,500
19.864.886 301,15 0,37 0,76 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 15,160 -3,99% 73.733 17,060 15,160 8,260 18,820
29.546.360 52,59 0,51 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,780 -5,82% 38.240 1,850 1,690 0,812 2,230

305.635.185 2.671,25 1,13 31,73 0,45 0,15 17/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 8,740 -2,78% 619.223 9,300 8,740 4,050 9,300
65.368.563 405,29 2,66 34,38 0,11 - 26/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 6,200 -8,69% 1.802.590 6,890 6,200 1,936 6,890
26.730.187 30,47 0,78 9,52 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,140 2,70% 155.309 1,140 1,110 0,488 1,200
15.146.404 24,84 0,43 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,640 -0,61% 15.643 1,650 1,600 1,200 1,950
52.067.296 17,86 0,54 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,343 -9,02% 158.051 0,387 0,343 0,291 0,534
30.009.210 15,18 0,53 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,506 -7,50% 53.426 0,537 0,506 0,168 0,799
36.300.000 211,99 1,56 11,92 0,19 0,16 17/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,840 -2,50% 34.244 6,070 5,730 2,650 6,750

106.500.000 632,61 0,72 13,53 0,17 0,15 04/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 5,940 -1,82% 125.216 6,010 5,940 2,300 6,400
27.503.677 40,16 0,80 4,34 0,05 0,10 13/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,460 -2,67% 158.967 1,520 1,420 0,432 1,520
53.155.053 63,79 0,66 14,92 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,200 -7,69% 28.323 1,250 1,190 0,500 1,530
86.735.980 64,01 0,49 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,738 -17,91% 362.635 0,855 0,738 0,175 0,960
28.580.100 44,30 1,68 26,79 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,550 -8,82% 235.041 1,760 1,550 0,660 1,760

9.000.000 4,10 0,57 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,456 -12,31% 11.020 0,500 0,352 0,330 0,680
8.298.467 6,07 0,53 7,54 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,732 2,95% 7.352 0,732 0,666 0,166 1,289

11.233.200 3,65 0,21 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,325 -7,14% 15.184 0,409 0,325 0,265 0,590
158.961.721 343,36 1,13 56,14 0,00 0,00 18/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,160 -7,30% 2.262.706 2,340 2,160 0,655 2,340

66.948.210 1.075,19 1,34 11,32 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΕ (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 16,060 0,37% 287.946 16,500 16,000 3,300 16,500
9.742.920 12,37 0,36 5,68 0,01 0,01 13/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,270 -7,97% 1.540 1,390 1,270 0,590 1,890

14.679.792 64,44 0,75 12,73 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,390 2,09% 16.468 4,400 4,280 1,750 4,400
3.300.689 7,43 0,91 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,250 -11,76% 12.944 2,520 2,250 1,820 3,820

40.219.218 34,59 0,54 - 08/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,860 -5,49% 57.320 0,930 0,860 0,230 0,940
11.510.102 3,91 0,36 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,340 -16,05% 9.362 0,415 0,340 0,306 0,679
21.224.340 4,56 0,21 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,215 -25,09% 17.032 0,242 0,215 0,210 0,418
13.450.000 47,08 2,05 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,500 -2,23% 15.436 3,570 3,430 2,890 4,560
29.480.000 21,40 0,49 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,726 2,25% 186.075 0,739 0,717 0,200 0,739
33.065.136 66,13 2,04 12,66 17/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 2,000 1,52% 114.764 2,030 1,950 0,509 2,030
15.804.800 4,92 0,19 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,311 -18,59% 10.738 0,393 0,311 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 0,380
22.945.139 19,27 0,56 6,31 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,840 -5,83% 21.306 0,897 0,835 0,475 0,980

7.595.160 6,38 0,31 9,38 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,840 -8,99% 10.205 0,900 0,840 0,356 1,360
5.939.268 4,09 0,37 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,688 9,21% 1 0,688 0,688 0,615 0,869
8.321.682 2,60 0,31 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,313 14,23% 10.360 0,313 0,264 0,198 0,599
2.160.524 0,89 0,40 - 0,04 - 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,410 2,76% 1.608 0,410 0,399 0,321 0,879
7.734.375 1,11 0,08 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,144 -15,79% 465 0,171 0,144 0,144 0,360

15.222.276 53,28 0,64 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 3,500 38,34% 1.736.234 3,540 2,570 1,170 3,540
9.819.370 2,41 0,25 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,245 -30,00% 100 0,350 0,245 0,150 0,510

51.950.600 580,29 1,64 8,28 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 11,170 -6,76% 218.753 12,700 11,170 5,550 12,700
11.700.000 4,73 0,47 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,404 -13,68% 9.632 0,404 0,341 0,250 0,640

110.782.980 947,19 1,66 12,13 0,40 0,30 05/11/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,550 -6,04% 456.127 9,150 8,550 3,743 9,340
32.188.050 5,95 0,13 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,185 3,35% 18.660 0,190 0,185 0,153 0,320

4.588.137 9,18 0,16 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 2,000 -8,68% 18.320 2,170 1,910 0,630 2,590
15.842.391 7,91 0,33 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,499 -11,68% 1.515 0,565 0,470 0,270 0,702

116.915.862 579,90 0,74 24,41 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 4,960 -5,52% 1.599.115 5,220 4,960 1,340 5,600
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6.340.000 3,99 0,20 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,630 16,67% 12.461 0,699 0,592 0,300 1,020
23.935.280 5,67 0,37 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,237 -10,90% 22.471 0,240 0,237 0,200 0,360
63.683.276 36,75 0,25 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,577 -13,88% 290.203 0,654 0,577 0,241 0,825

3.873.120 5,42 0,25 7,55 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,400 -16,67% 5.454 1,610 1,390 0,724 2,640
34.986.430 4,34 0,22 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,124 -9,49% 21.139 0,140 0,124 0,112 0,183

2.566.836 0,55 0,38 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,215 -6,52% 8.000 0,225 0,215 0,170 0,315
10.080.000 232,34 1,59 12,60 0,40 0,60 18/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 23,050 -5,92% 7.611 24,180 22,980 9,620 24,500
25.000.000 465,00 2,91 93,81 0,01 0,05 10/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,600 -11,00% 88.340 21,410 18,600 7,580 21,410

319.000.000 2.427,59 2,08 4,80 0,72 0,57 08/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 7,610 -6,05% 4.869.794 8,270 7,610 3,500 8,270
490.150.389 3.411,45 2,10 7,16 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 6,960 -8,42% 7.128.779 7,400 6,920 1,130 7,600

4.971.466 1,62 0,34 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,326 -8,17% 10.150 0,348 0,251 0,193 0,469
50.797.369 28,45 1,46 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,560 1,82% 46.586 0,586 0,560 0,217 0,618
20.210.127 7,84 0,20 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,388 -19,50% 228.858 0,475 0,388 0,193 0,665

1.143.326.564 365,86 - 10/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 0,320 -44,35% 436.240.597 0,654 0,320 0,160 0,654
7.070.400 10,96 0,36 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,550 9,93% 11.173 1,550 1,460 1,100 1,640

22.080.000 124,09 1,90 12,10 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 5,620 -3,27% 7.152 5,810 5,600 1,720 5,810
45.949.500 68,92 0,63 9,55 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,500 -6,25% 221.961 1,560 1,470 0,435 1,600
27.379.200 146,20 1,07 9,32 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 5,340 -2,02% 9.728 5,370 5,300 3,341 5,510
24.319.250 1,82 0,16 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,075 -29,91% 85.528 0,100 0,075 0,063 0,220
22.280.000 12,79 0,67 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,574 -1,03% 35.647 0,627 0,532 0,308 0,810
34.770.982 166,55 1,16 13,76 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,790 -2,44% 225.121 4,870 4,760 1,254 4,950

4.181.450 3,31 0,59 13,10 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,792 -5,71% 1.795 0,880 0,792 0,639 1,160
96.243.908 199,22 0,53 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 2,070 0,98% 1.259.247 2,070 1,870 0,402 2,330
28.438.268 9,70 0,30 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,341 -5,28% 7.038 0,354 0,341 0,225 0,543

124.170.201 296,77 1,80 30,67 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,390 -2,85% 897.072 2,420 2,280 0,456 2,530
109.319.070 362,94 1,01 25,39 0,06 05/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,320 -7,78% 396.239 3,570 3,320 0,829 3,650

33.125.000 55,32 0,20 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,670 -4,57% 57.714 1,810 1,670 0,888 2,580
1.270.000 3,05 0,27 - 06/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 2,400 0,00% 1.350 2,400 2,400 1,910 3,330

77.063.568 1.058,08 0,76 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 13,730 -2,62% 473.966 14,500 13,730 10,350 15,860
7.568.960 48,44 0,35 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,400 -2,59% 15.738 6,550 6,400 4,070 7,080

305.732.436 151,03 0,72 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,494 -10,99% 932.955 0,549 0,494 0,128 0,751
10.203.575 4,08 0,24 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,400 0,00% 0 0,400 0,400 0,077 0,400

8.340.750 5,63 0,22 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,675 -0,74% 51 0,675 0,675 0,444 0,850
101.279.627 102,29 0,94 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 1,010 -9,82% 524.550 1,070 1,010 0,294 1,330

4.034.950 0,83 0,19 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,205 -6,82% 16.690 0,210 0,200 0,200 0,715
21.876.700 8,09 0,44 42,28 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,370 1,09% 25.714 0,375 0,360 0,210 0,475

10.922.906.012 6.018,52 1,35 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,551 -10,41% 81.986.390 0,575 0,551 0,203 0,834
244.885.573 110,20 0,43 - 07/09/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,450 -9,82% 7.229.517 0,580 0,331 0,140 0,730

45.457.464 14,09 1,18 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,310 -8,01% 86.506 0,323 0,265 0,037 0,479
36.360.000 77,08 0,56 9,51 0,15 0,12 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 2,120 -1,85% 90.659 2,200 2,060 0,810 2,200
15.816.009 6,72 0,45 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,425 -0,70% 3.362 0,449 0,416 0,305 0,610

101.123.806 26,80 0,59 8,88 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,265 -15,06% 731.940 0,306 0,265 0,090 0,405
355.023.939 7.171,48 - 29/04/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 20,200 -7,38% 538.415 22,600 20,200 19,320 22,600

9.907.500 2,58 0,64 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,260 -0,76% 4.592 0,288 0,260 0,120 0,400
26.664.840 14,37 0,48 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,539 3,65% 86.696 0,564 0,520 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 0,146
31.370.399 4,55 0,65 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,145 -19,89% 946.805 0,169 0,145 0,071 0,255

552.948.427 254,36 - 31/05/11 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,460 -22,17% 24.730.964 0,655 0,363 0,150 1,330
61.000.000 387,35 0,62 - 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 6,350 -3,79% 262.569 6,560 6,350 2,430 6,980
52.800.154 31,68 0,90 6,61 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,600 -1,64% 7.200 0,646 0,600 0,375 0,920
50.992.322 135,13 0,76 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,650 -7,02% 1.047.839 2,940 2,650 0,642 2,940
50.592.373 265,61 2,23 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,250 -8,38% 175.312 5,700 5,250 2,990 6,070
20.578.374 33,34 0,44 16,26 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,620 -1,82% 24.191 1,650 1,600 0,635 1,690

133.025.996 69,31 0,22 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,521 -15,83% 3.438.896 0,610 0,509 0,108 0,728
23.154.250 21,07 0,24 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,910 -8,54% 115.861 1,020 0,910 0,332 1,180
77.654.850 128,13 0,43 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,650 -9,84% 145.322 1,840 1,650 0,560 1,840

129.994.676 974,96 1,96 - 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,500 -5,06% 828.806 8,200 7,500 2,381 8,200
23.648.700 40,91 0,51 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,730 1,17% 5.900 1,740 1,710 0,540 1,850
44.267.700 193,01 0,65 1,91 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 4,360 -12,80% 40.086 4,850 4,360 1,590 6,300

4.740.000 2,84 0,42 70,29 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,600 25,52% 290 0,600 0,519 0,221 1,230
770.328.883 300,43 0,21 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,390 -2,01% 26.321.678 0,454 0,390 0,182 0,541

468.700 2,05 0,13 10,69 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,380 -5,60% 748 4,580 4,380 3,920 5,390
10.500.000 14,70 0,45 10,41 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,400 -6,67% 4.656 1,520 1,380 0,856 1,580
12.340.000 18,26 0,49 - 0,25 27/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,480 -1,33% 7.379 1,560 1,480 0,921 1,700

6.200.000 5,34 0,41 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,862 0,00% 0 0,862 0,862 0,238 0,948
12.417.000 34,40 1,95 36,34 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 2,770 1,47% 363.939 2,790 2,710 1,950 2,960

6.132.500 16,01 0,62 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,610 -6,45% 4.393 2,610 2,430 1,200 3,100
3.953.090 2,96 2,16 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,749 -4,59% 4.001 0,785 0,714 0,180 1,050

11.812.193 13,47 0,92 25,21 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 1,140 11,76% 305.702 1,170 1,040 0,379 1,170
6.836.280 6,90 1,13 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 1,010 21,54% 115.988 1,010 0,820 0,261 1,010

48.069.201 50,47 0,30 - 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,050 -12,50% 64.362 1,150 1,050 0,443 1,360
57.434.884 32,28 0,28 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,562 -12,87% 17.840 0,630 0,562 0,349 0,919

6.456.530 13,24 1,00 41,75 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 2,050 4,06% 543 2,050 1,960 1,030 2,050
54.888.240 39,68 0,46 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,723 -4,87% 100.469 0,746 0,723 0,392 0,794
14.627.315 3,86 0,22 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,264 -5,38% 214.264 0,281 0,262 0,120 0,350

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 19,65 - - 02/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΑΔΑΚ 3,420 -10,47% 32.700 3,900 3,420 1,688 3,900
388.550 3,80 - - 03/11/10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΔΑΚΕΤ30 9,780 -2,88% 310 10,110 9,780 5,580 10,110
294.878 3,19 - - 01/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 10,830 -4,33% 4.430 11,570 10,830 4,920 11,570
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Προετοιμασία
Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνετε το λάδι. Ρίχνετε
το κάρδαμο (αφού χτυπήσετε τους σπόρους
σε γουδί), τα γαρίφαλα, την κανέλα, την κι-
τρινόριζα και το πιπέρι, και τα ανακατεύετε
σε σιγανή φωτιά για 2 λεπτά περίπου, μέχρι
να αρχίσουν να αναδίδονται τα αρώματά
τους. Ρίχνετε το ρύζι και συνεχίζετε να ανα-
κατεύετε για 1 ακόμα λεπτό. Στη συνέχεια
προσθέστε το αλάτι και το νερό, και ανα-
κατεύετε. Αφού πάρει μια βράση χαμηλώνετε
τη φωτιά, σκεπάζετε την κατσαρόλα και
αφήνετε το ρύζι να βράσει χωρίς να αφαι-
ρέσετε το καπάκι για περίπου 15 λεπτά. 
Βγάζετε το σκεύος από τη φωτιά (το νερό
πρέπει να έχει απορροφηθεί) και ανακατεύετε
απαλά το ρύζι με ένα πιρούνι. Προσθέτετε
τις σταφίδες, σκεπάζετε την κατσαρόλα με
μια καθαρή στεγνή πετσέτα κουζίνας και
αφήνετε το ρύζι να βράζει για ακόμα 5 λεπτά. 
Πριν το σερβίρισμα αφαιρείτε τα ξυλάκια
της κανέλας και προσθέτετε τα κάσιους ή
τα φιστίκια Αιγίνης (ψιλοκομμένα). 

Προετοιμασία
Σε ένα ταψί κόβετε το κοτόπουλο σε κύβους,
βάζετε έπειτα το γιαούρτι, την πάπρικα, τις
πιπεριές, το αλάτι και τον κουρκουμά και,
αφού ανακατέψετε καλά τα υλικά, τα ψήνετε
στο φούρνο στους 180οC για 10 λεπτά. Σε ένα
μπολ ψιλοκόβετε το κρεμμύδι, το σκόρδο και
τρίβετε το τζίντζερ. 
Ζεσταίνετε το λάδι σε ένα αντικολλητικό βαθύ
τηγάνι και βάζετε τους σπόρους του κάρδαμου
μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα. Προσθέτετε το
κρεμμύδι, το σκόρδο και το τζίντζερ και τα
σοτάρετε. Βάζετε την κανέλα, το τσίλι, την
τριμμένη ντομάτα και τον ντοματοπελτέ και
μαγειρεύετε για πέντε λεπτά. 
Ρίχνετε το κοτόπουλο στο τηγάνι και ανακα-
τεύετε όλα τα υλικά. Έπειτα σκεπάζετε το
τηγάνι και μαγειρεύετε για άλλα 20 λεπτά σε
μέτρια φωτιά. Όταν είναι έτοιμο γαρνίρετε με
το γκαράμ μασάλα και το φρέσκο κόλιανδρο
ψιλοκομμένο.

Το ινδικό φαγητό
κερδίζει ολοένα 
και περισσότερους
οπαδούς. Άλλωστε,
η ύπαρξη ινδικών
εστιατορίων σε σχεδόν
κάθε περιοχή
αποδεικνύει τη μεγάλη
αυτή ζήτηση. Οι πολλές
απαιτήσεις στα
μπαχαρικά ανεβάζουν
σίγουρα το κόστος όταν
κάποιος μαγειρεύει
ινδικό φαγητό στο σπίτι,
οι γεύσεις όμως είναι
τόσο ξεχωριστές, 
που πραγματικά 
σας ταξιδεύουν... 
Σας παρουσιάζουμε
λοιπόν τρεις εξαιρετικές
συνταγές, που αξίζει 
να δοκιμάσετε. 

Συνταγή 1
Ινδικό πικάντικο κοτόπουλο

(Chicken Tikka Masala)

Συνταγή 3

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ 
Επ. Τεχνολόγου Τροφίμων Mcs
(kogka@paragogi.net)

Υλικά (4-6 άτομα)
n 2 κ.σ. ελαιόλαδο 
n 6 σπόροι κάρδαμου 
n½ κ.γ. γαρίφαλο (ολόκληρο,

όχι τριμμένο) 
n 2 ξυλάκια κανέλας 
n½ κ.γ. κιτρινόριζα σκόνη 
n 375 γρ. ρύζι μπασμάτι 
nφρεσκοτριμμένο πιπέρι 
n αλάτι 
n 750 ml νερό 
n 25 γρ. ξανθές σταφίδες 
n 25 γρ. κάσιους ή 

φιστίκια Αιγίνης

4Για μεγαλύτερη
ευκολία μπορείτε να
προμηθευτείτε από
ένα σουπερμάρκετ 
το «γκαράμ μασάλα
mix» (στο ράφι με τα
μπαχαρικά), το οποίο
στην ουσία είναι όλα 
τα απαιτούμενα
μπαχαρικά γι’ αυτήν 
τη συνταγή. 

tip

Συνταγή 2

Υλικά (2-4  άτομα) 
n 1 κ.γ. κύμινο
n 5 σπόροι κάρδαμου 
n 1 κ.γ. κανέλα 
n 1 κ.γ. πάπρικα 
n 1 κ.γ. κουρκουμάς 
n 1 κ.γ. τσίλι 
n 1 κ.γ. γκαράμ μασάλα

(ινδικό μπαχαρικό) 
n 700 γρ. στήθος 

κοτόπουλο 
n 250 γρ. γιαούρτι

στραγγιστό 
n 2 κρεμμύδια 
n 2 ντομάτες (τριμμένες)
n 2 κ.σ. ντοματοπελτές 
n 1 κ.σ. τζίντζερ 

τριμμένο 
n 4 σκελίδες σκόρδο 
n½ κ.γ. κόλιανδρος 
n 2 κ.σ. αλάτι 
n 5 κ.σ. λάδι

Προετοιμασία
Σε ένα μπολ χτυπάτε τις 2 κουταλιές
σούπας ελαιόλαδο με το γάλα. 
Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύετε το
αλεύρι, τη ζάχαρη άχνη, το αλάτι και
το μπέικιν πάουντερ. Κάνετε μια τρύπα
στο κέντρο του μίγματος και προ-
σθέτετε το υγρό μίγμα (ελαιόλαδο-
γάλα). Ζυμώνετε έντονα για 10 λεπτά.
Συμπληρώνετε αλεύρι ή γάλα αν δείτε
ότι χρειάζεται παραπάνω, ώστε η
ζύμη να είναι σφιχτή. Τυλίγετε τη ζύμη
με μια διάφανη μεμβράνη και την το-
ποθετείται σε ένα λίγο πιο ζεστό μέρος
για 30 λεπτά τουλάχιστον. 
Σε ένα άλλο μπολ βάζετε τη ζάχαρη

άχνη, την καρυδόψιχα, τις σταφίδες
και τα ανακατεύετε. Αφού περάσουν
τα 30 λεπτά, χωρίζετε τη ζύμη σε
πέντε ίσα κομμάτια και τα ζυμώνετε
σε σχήμα μπάλας. Έπειτα τα καλύπτετε
πάλι με μεμβράνη, ώστε να μη στε-
γνώσει η ζύμη. Παίρνετε μια μπάλα
ζύμης και με τη γροθιά σας την πιέζετε
προς τα κάτω και βάζετε στο κέντρο
της ζύμης μια χούφτα από το μίγμα
με την καρυδόψιχα που έχετε ετοι-
μάσει. Διπλώνετε τη ζύμη προς τα
πάνω (σαν πουγκάκι) και πιέζετε τις
κορυφές προς τα κάτω, ώστε να σφρα-
γίσει το μίγμα σας στο κέντρο. Με
τον πλάστη ισιώνετε τη ζύμη για να
πάρει το σχήμα στρογγυλού ψωμιού.
Προσοχή, να μη γίνει η ζύμη σας πολύ
λεπτή γιατί το ψωμάκι θα πρέπει  να
είναι αφράτο. Το ίδιο κάνετε και για
τα υπόλοιπα ψωμάκια. Με ένα πινελάκι
βάζετε λίγο ελαιόλαδο στην πάνω
επιφάνεια του κάθε ψωμιού και αφού
τα τοποθετήσετε σε ταψί, τα βάζετε
σε προθερμασμένο φούρνο για 90
δευτερόλεπτα. Έπειτα τα γυρίζετε
από την άλλη πλευρά, για ακόμα 1
λεπτό και είναι έτοιμα!

Ινδικό ψωμί με καρύδα και σταφίδες
(Peshwari Naan)

Ινδικό ρύζι 

Υλικά (5 ψωμάκια)
n 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
n 125 ml γάλα
n 2 κ.σ. ζάχαρη άχνη
n 1 κ.γ. αλάτι
n½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ
n 50 γρ. καρυδόψιχα
n 50 γρ. σταφίδα σουλτανίνα
n 25 γρ. ζάχαρη άχνη
n 3 κ.σ. ελαιόλαδο
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ… ΧΑΜΟΓΕΛΑ!

Οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν άμεσα την υγεία του
στόματος και των δοντιών. Οπότε μια ισορροπημένη διατροφή
μπορεί να προστατεύσει από πολλά οδοντικά προβλήματα, 
γι’ αυτό είναι σημαντικό να υιοθετείται ένα υγιεινό διαιτολόγιο
από την παιδική κιόλας ηλικία, ώστε τα δόντια να είναι γερά 
για μια ολόκληρη ζωή. 

Tης ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων ΜSc

Πώς να διαφυλάξετε 
την υγεία των δοντιών

Τ
α βακτήρια του στό-

ματος μετατρέπουν
τα σάκχαρα που κα-
ταναλώνουμε σε

οξέα, τα οποία θέτουν τα
δόντια σας σε κίνδυνο, αφού
καταστρέφουν το σμάλτο.
Εκτός λοιπόν από την οδον-
τόβουρτσα και το οδοντικό
νήμα, θα πρέπει να επιλέγετε
και τροφές-συμμάχους που
βοηθούν στη διατήρηση
της στοματικής υγείας, λόγω
του φωσφόρου και του ασβε-
στίου που περιέχουν.  

Πιο συγκεκριμένα, το τυρί δυναμώνει
τα δόντια και τα προστατεύει από
τις χρωστικές που δημιουργούν κα-
φεκίτρινες κηλίδες (από καφέ, τσάι,
αναψυκτικό cola), δημιουργώντας
έτσι ένα προστατευτικό στρώμα γύ-
ρω από το δόντι. Επίσης, το γάλα
συμβάλλει και αυτό στην καλή υγεία
των δοντιών αφού είναι πλούσιο σε
ασβέστιο. 
Βέβαια, η λαϊκή σοφία «Ένα γάλα
πριν τον ύπνο» αποτελεί σήμερα
μύθο, αφού, αν και το γάλα περιέχει
βιταμίνη D και ασβέστιο, την ίδια

στιγμή περιέχει υψηλά επίπεδα φυ-
σικού σακχάρου λακτόζη, που σε
βάθος χρόνου μπορεί να προκαλέσει
φθορές, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο
το βούρτσισμα των δοντιών το βρά-
δυ πριν τον ύπνο.  Το πράσινο τσάι
περιέχει φθόριο που δυναμώνει
τους οδοντικούς ιστούς και παρεμ-
ποδίζει την προσκόλληση μικροβίων,
υπεύθυνων για την τερηδόνα στα
δόντια. 
Τα φρούτα, όπως το αχλάδι, μει-
ώνουν την εμφάνιση παθογόνων
μικροβίων στην οδοντική πλάκα,
σε αντίθεση με φρούτα όπως το βα-
τόμουρα ή το λεμόνι, που λόγω της
οξύτητάς τους βλάπτουν τα δόντια
εάν καταναλώνονται συχνά. 
Τα εσπεριδοειδή, πορτοκάλια, μαν-
ταρίνια, αλλά και γκρέιπφρουτ, είναι
πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία είναι
απαραίτητη για την υγεία των ούλων
και για την αποφυγή προβλημάτων,
όπως ουλίτιδες και περιοδοντίτιδες.

Τα ούλα στηρίζουν τα δόντια μέσω
ινών κολλαγόνου, το οποίο για να
παρασκευαστεί από τον οργανισμό
χρειάζεται βιταμίνη C. 
Αν και τα φρούτα αυτά είναι αρκετά
όξινα, θα πρέπει μετά την κατανά-
λωσή τους να μη βουρτσίζετε τα
δόντια σας για μισή ώρα περίπου
γιατί μπορεί να φθαρεί το σμάλτο.
Γενικότερα όμως μπορείτε να κα-
ταναλώνετε όξινες τροφές, στο πλαί-

σιο ενός πλήρους γεύματος,
ώστε να ελαχιστοποιείται

η επίδραση των οξέων. 
Τα ψάρια, όπως για
παράδειγμα οι
σαρδέλες, είναι

πλούσια σε φώ-
σφορο, το δο-
μικό στοιχείο
των δοντιών
μας. Μια δια-
τροφή πλού-
σια σε φώσφο-
ρο, ειδικά για
τα νεαρά άτο-

μα που βρίσκον-
ται στην ανάπτυ-

ξη, βοηθά στο να
εξασφαλίζεται καλύ-

τερη ποιότητα δοντιών.
Επίσης, οι τσίχλες χωρίς ζά-

χαρη απομακρύνουν τυχόν υπο-
λείμματα τροφών με τη μάσηση,
χωρίς αυτό να σημαίνει πως μπο-
ρούμε να αντικαταστήσουμε το
βούρτσισμα των δοντιών. Τα λαχα-
νικά και η χορτοφαγία μειώνουν τα
επίπεδα λίπους και χοληστερίνης,
βοηθώντας παράλληλα στην οδον-
τιατρική φροντίδα. 
Ωστόσο, μέσω της χορτοφαγίας θα
πρέπει να λαμβάνουμε απαραιτήτως
το απαιτούμενο ασβέστιο, βιταμίνη
D και B12, καθώς και πρωτεΐνες,
διότι μια διατροφή χαμηλή, για πα-
ράδειγμα, σε βιταμίνη D ή σε ασβέ-
στιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
περιοδοντικής νόσου. 
Τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη, όπως
οι σοκολάτες και γενικότερα τα γλυ-
κά, απειλούν την υγεία των δοντιών
και η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί
να προκαλέσει τερηδόνα. 
Αν και η ακατέργαστη (καστανή)
ζάχαρη είναι λιγότερο επικίνδυνη
για τα δόντια σε σχέση με τη λευκή,
αυτό δεν την απενοχοποιεί πλήρως,

ενώ το ίδιο ισχύει και για το μέλι
συγκριτικά με τη λευκή ζάχαρη. Εάν
ωστόσο θέλετε να αποφύγετε εν-
τελώς τον κίνδυνο της τερηδόνας,
τότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε

τεχνικά γλυκαντικά που κυκλοφο-
ρούν στο εμπόριο και τα οποία δεν
επηρεάζουν καθόλου τα δόντια. 
Μελέτες έχουν επίσης δείξει πως οι
άνθρωποι που λαμβάνουν τακτικά
φυτικές ίνες στο διαιτολόγιό τους
διατηρούν τα φυσικά τους δόντια
μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Τέ-
τοιες τροφές είναι κυρίως τα δημη-
τριακά ολικής άλεσης. 
Σημαντικό ρόλο επίσης στην υγεία
των δοντιών μας παίζουν και τα κρε-
ατικά, όπως κόκκινο κρέας και κο-
τόπουλο. Οι πρωτεΐνες που περιέ-
χουν είναι το δομικό συστατικό κάθε
κυττάρου του σώματός μας. Αν και
τα κόκκινα κρέατα πρέπει να κατα-
ναλώνονται λιγότερο συχνά σε σχέση
με το κοτόπουλο και τα ψάρια, ο
ρόλος τους είναι εξίσου σημαντικός,
κυρίως για την πρόληψη της τερη-
δόνας και τη σωστή λειτουργία των
περιοδοντικών ιστών. 

Τέτοιες τροφές είναι:
τυρί

γάλα

πράσινο τσάι 

εσπεριδοειδή 

φρούτα 

ψάρια 

τσίχλες χωρίς ζάχαρη 

λαχανικά

κοτόπουλο

κόκκινο κρέας

Μελέτες έχουν δείξει 

πως οι άνθρωποι 

που λαμβάνουν τακτικά

φυτικές ίνες 

στο διαιτολόγιό τους

διατηρούν τα φυσικά 

τους δόντια μέχρι 

τα βαθιά τους γεράματα.

Τέτοιες τροφές είναι

κυρίως τα δημητριακά

ολικής άλεσης
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Σ
ύμφωνα με τις υφιστάμενες

μελέτες, οι εκτάσεις που πρό-
κειται να αρδευτούν στη
Θεσσαλία από την εκτροπή

των νερών του Αχελώου βρίσκονται
εντός μιας περιμέτρου 3.400.000
στρεμμάτων περίπου. Στην ανωτέρω
περίμετρο αρδεύονται σήμερα, μέσω
συλλογικών αρδευτικών δικτύων,
από συλλογικές και ιδιωτικές γεω-
τρήσεις και από πρόχειρα δίκτυα,
περί τα 2.400.000 στρέμματα, μένει
δηλαδή ένα έλλειμμα προς άρδευση
1.000.000 στρεμμάτων. 
Πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι
οι αρδεύσεις, όπως γίνονται σήμερα,
συχνά είναι αλόγιστες αλλά και σε
αρκετές περιπτώσεις ανεπαρκείς, η
άντληση νερού από τις γεωτρήσεις
γίνεται από μεγάλα βάθη που τις κα-
θιστά αντιοικονομικές, τα αρδευτικά
δίκτυα σπανίζουν, τα δε υφιστάμενα
είναι πεπαλαιωμένα, πρόχειρα, συχνά
με χωμάτινες διώρυγες, με τεράστιες
απώλειες σε νερό και κακή έως ανε-
παρκή στράγγιση. 

Για την αντιμετώπιση όλων των ανω-
τέρω και την κάλυψη του αρδευτικού
ελλείμματος προτείνεται ως μόνη δυ-
νατή και δέουσα λύση για την ανά-
πτυξη της Θεσσαλίας, τρόπον τινά
ένα είδος «τελικής λύσης», η εκτροπή
προς αυτήν μέρους των υδάτων του
άνω ρου του Αχελώου, 600 εκατομ-
μυρίων κυβικών μέτρων νερού ετη-
σίως, με τα οποία μπορούν να αρ-
δευτούν περί τα 850.000 στρέμματα
καθαρής γεωργικής γης. Επειδή μά-
λιστα δεν υφίστανται τα απαραίτητα
αρδευτικά δίκτυα για τη μεταφορά
του νερού στα αγροκτήματα, τα νερά
της εκτροπής θα παροχετεύονται στη
Θεσσαλική πεδιάδα μέσω του Πηνειού
ποταμού, οι δε καλλιεργητές θα αντ-
λούν από εκεί το νερό και θα το στέλ-
νουν στις καλλιέργειές τους που θα
βρίσκονται εκατέρωθεν και κατά μή-
κος της κοίτης του ποταμού. Δεν μας
λένε όμως μέχρι ποια απόσταση και
σε ποιο βάθος είναι τούτο πρακτικά
εφικτό και πόσο συμφέρει οικονομικά,
ώστε να καλυφθούν οι αρδευτικές
ανάγκες στις μεγαλύτερες το δυνατό
εκτάσεις.

Εναλλακτικές λύσεις
Σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες,
τις οποίες επιμελώς
ξεχνούν οι θια-
σώτες της εκτρο-
πής, από το δια-
θέσιμο και πρα-
κτικώς εκμεταλ-
λεύσιμο επιφανει-
ακό υδατικό δυνα-
μικό της λεκάνης απορ-
ροής του Πηνειού ποτα-
μού μπορούν να κατασκευα-

στούν οι κατωτέρω ταμιευτήρες, των
οποίων η δυνατότητα απόληψης νε-
ρού (σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα
το χρόνο) είναι: Ενιπέα (Παλιοδερλί)
63, Μουζακίου – Πύλης 144, Κρύας
Βρύσης 367, Θεόπετρας 20, Νεοχω-
ρίου 24, Καλούδας 62, Παλαιομονά-
στηρου 30, Φραγμάτων (ρουφρά-
κτων) Πηνειού 79, Σμοκόβου 144,
Κάρλας 107, ήτοι σύνολο 1.219 εκ.
κ.μ. νερού. 
Από το ανωτέρω σύνολο αφαιρούνται
611 εκατ. κ.μ. νερού που είναι απα-
ραίτητα για την τροφοδοσία των υπό-
γειων υδροφόρων οριζόντων και για
απώλειες, αλλά και του ανέφικτου,
όπως φαίνεται, της κατασκευής των
φραγμάτων Κρύας Βρύσης και Θεό-
πετρας, απομένει τελικά ένα εκμε-
ταλλεύσιμο επιφανειακό υδατικό δυ-
ναμικό, συνολικά 584 εκατ. κ.μ. Λαμ-

βάνοντας δε υπόψη ότι σύμφωνα με
το υφιστάμενο, αλλά και το προτει-
νόμενο σύστημα καλλιεργειών στη
Θεσσαλική πεδιάδα, αλλά και τις πρα-
κτικές που ακολουθούν στη διαχείριση
του νερού οι αγρότες, για ένα στρέμμα
απαιτούνται περί τα 700 κ.μ. νερού
ετησίως (ανάγκες καλλιέργειας συν
απώλειες κατά τη μεταφορά και την
εφαρμογή). Οπότε από τους ανωτέρω
ταμιευτήρες μπορούν να αρδευτούν
περί τα 840.000 στρέμματα καθαρής
γεωργικής γης, όση περίπου και η
έκταση που μπορεί να αρδευτεί από
τα νερά της εκτροπής. 

Τα έργα... περιμένουν
Από τα προαναφερθέντα έργα έχει
ήδη ολοκληρωθεί, από χρόνια, ο τα-
μιευτήρας Σμοκόβου, τα νερά του
οποίου παραμένουν μέχρι σήμερα

ανεκμετάλλευτα λόγω ανυπαρξίας
αρδευτικών δικτύων. Έχουν περατωθεί
επίσης και τα έργα κατασκευής του
ταμιευτήρα της Κάρλας. Με τα νερά
των ανωτέρω ταμιευτήρων δύνανται
να αρδευτούν περί τα 340.000 στρέμ-
ματα των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας
και Μαγνησίας, με τους δύο τελευ-
ταίους να είναι και οι πλέον ελλειμ-
ματικοί σε αρδευτικό νερό. 
Θα περίμενε κανείς, αφού γίνει πρώτα
η αξιοποίηση των νερών των ανωτέρω
δύο ταμιευτήρων και εφόσον οι αγρό-
τες της Θεσσαλίας αντιδρούν θετικά
στην προσφορά του αρδευτικού νε-
ρού και εξακολουθεί να υπάρχει πε-
ραιτέρω ζήτηση, να προχωρήσει στα-
διακά και η κατασκευή και των υπό-
λοιπων ταμιευτήρων. Με την περά-
τωση της κατασκευής του συνόλου
των προαναφερθέντων έργων και

Ο Αχελώος και η εκτροπή του τις τελευταίες δεκαετίες 
αποτελεί ένα είδος εμμονής του πολιτικού κόσμου της χώρας, 
όνειρο μάλλον καθ’ υποβολήν για τους Θεσσαλούς, ως η μόνη
οδός για την ανάπτυξη, αλλά και σημείο τριβής με τους
Αιτωλοακαρνάνες, οι οποίοι αντιτίθενται στην ιδέα, 
προκειμένου να μη στερηθεί η περιοχή τους τον πλούτο 
των υδάτων του ποταμού. 

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ*
Γεωπόνος

Αντί να απαιτηθεί σύνεση από τους αγρότες στη δια-
χείριση των φυσικών πόρων, να τους θέσουν

στο ύψος των ευθυνών τους
και να οδηγηθούν σε καλ-
λιεργητικά συστήματα και
πρακτικές που θα αποσκο-
πούν στην προστασία και αει-

φορική διαχείριση των φυ-
σικών πόρων, οι ταγοί της πο-

λιτικής μας ζωής και τα κόμματα
με το λαϊκισμό τους, που είναι και

ο κοινός τους παρανομαστής, τους

υπόσχονται έργα πολυδάπανα, μεσσιανικής αντίληψης.
«Ναι στην ανάπτυξη, ναι στην εκτροπή» γράφουν πινακίδες
στη Λάρισα, όπου με τα ακολουθούμενα σήμερα πρότυπα
εκμετάλλευσης υπάρχει δυσχέρεια στην απορρόφηση
των προϊόντων, τα οποία συχνά παραμένουν αζήτητα ή
οδηγούνται στις χωματερές, με αποτέλεσμα οι πάντα
«αδικημένοι αγρότες» της Θεσσαλίας να κλείνουν το οδικό
δίκτυο και να κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Δεν θα αναφερθώ
στην κάλυψη των αναγκών για ύδρευση, είναι γεγονός
ότι με την αύξηση του πληθυσμού αυτές θα μεγαλώνουν.
Θεωρώ όμως ότι με τους προαναφερθέντες ταμιευτήρες
μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά η όποια ζήτηση. 

Διαχείριση φυσικών πόρων

Το μαρτύριο 
της… σταγόνας

Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
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την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης
των υδατικών πόρων της λεκάνης
απορροής του Πηνειού, οι μη αρ-
δευόμενες εκτάσεις θα περιοριστούν
στο ελάχιστο. 
Εάν δε εξακολουθούν να υπάρχουν
ακόμη απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό
και η ακολουθούμενη διάρθρωση
των καλλιεργειών είναι για την εθνική
οικονομία επωφελής, όπως, π.χ., η
καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών
για την παραγωγή ζωοκομικών προ-
ϊόντων, στα οποία είμαστε ελλειμμα-
τικοί, ή την παραγωγή βιοκαυσίμων,
που θα βοηθήσουν στη μείωση των

συναλλαγματικών εκροών και στην
απεξάρτηση της χώρας από ξένα κέν-
τρα αποφάσεων, τότε και μόνον τότε,
θα πρέπει να εξεταστεί η εκτροπή
μέρους των υδάτων του Αχελώου. 
Η δε εκτροπή θα πρέπει να αποτελέσει
στην όλη υπόθεση για την άρδευση
της Θεσσαλικής πεδιάδας την έσχατη
λύση. 
Σε ό,τι αφορά τη δυσμενή περιβαλ-
λοντική διάσταση από τη μειωμένη
παρουσία νερού στην κοίτη του Πη-
νειού, κατά τους θερινούς μήνες,
τούτο δεν αποτελεί σημερινή υπό-
θεση. Και πριν την ανόρυξη των γε-
ωτρήσεων τα νερά της κοίτης του
ποταμού κατά το θέρος ήσαν περιο-
ρισμένα. Άλλωστε αυτό είναι και το
χαρακτηριστικό του συνόλου σχεδόν
των ποταμών της χώρας και τα οικο-
συστήματά τους είναι προσαρμο-
σμένα στη διάσταση αυτή. 

Το οικολογικό πρόβλημα 
Ουσιαστικό ρόλο στην προστασία
του περιβάλλοντος σε μια περιοχή
παίζει το ακολουθούμενο σύστημα
εκμετάλλευσης και όχι η έλλειψη νε-
ρού. Στη Θεσσαλία καλλιεργούνται
σήμερα σιτηρά σε ποσοστό 41%,
βαμβάκια σε ποσοστό 37% και όλες
οι άλλες καλλιέργειες (κτηνοτροφικά
φυτά, κηπευτικά, οπωροφόρα κ.λπ.)
καλύπτουν το υπόλοιπο 22%. 
Κύριο αίτιο στη μονοκαλλιέργεια και
στην καταλυτική κυριαρχία του βαμ-

βακιού αποτελούν οι χορηγούμενες
υψηλές επιδοτήσεις στο προϊόν αυτό,
σε σχέση με τα λοιπά αγροτικά προ-
ϊόντα, με την καλλιέργειά του, ως
πλέον συμφέρουσα, να αποτελεί μο-
νόδρομο για τους αγρότες της Θεσ-
σαλίας αλλά και της λοιπής χώρας,
και αυτό είναι εύλογο.
Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης
πολιτικής αυτής για το βαμβάκι είναι
να μην τηρούνται από πλευράς αγρο-
τών οι «Κώδικες της Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής» και να έχει εγκαταλειφθεί
πλήρως η αμειψισπορά (εναλλαγή)
των καλλιεργειών. Η λανθασμένη

αυτή πολιτική οδήγησε στην από-
πλυση και στη σκελετοποίηση των
εδαφών από τις υπεραρδεύσεις, στην
παντελή έλλειψη οργανικής ουσίας
και στη μείωση της γονιμότητάς τους.
Συνέπεια τούτων είναι να απαιτούνται
διαρκώς και νέες αυξημένες εισροές
από αγροχημικά (λιπάσματα, φυτο-
φάρμακα) και να γίνεται αλόγιστη
χρήση τους, με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής, τη
ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών
και τη μείωση της βιοποικιλότητας.
Αξίζει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με
τα προγράμματα που ακολουθούνται
για την αντιμετώπιση της νιτρορύ-
πανσης στη Θεσσαλία, της οποίας οι
αγρότες συμμετέχουν στα προγράμ-
ματα αυτά, πρέπει υποχρεωτικά να
ακολουθούν τους «Κώδικες της ορθής
γεωργικής πρακτικής».
Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμό-
ζουν 4ετή αμειψισπορά (εναλλαγή)
των καλλιεργειών, μέσα στις οποίες
πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως και
μία ξηρική καλλιέργεια. Με άλλα
λόγια, οι απαιτήσεις σε νερό μειώνον-
ται αυτομάτως κατά το ένα τέταρτο
περίπου, δηλαδή περίπου κατά
800.000 στρέμματα της περιμέτρου
των 3.400.000 στρεμμάτων. 
«Ληστρική» είναι και η εκμετάλλευση
του υπόγειου υδροφορέα. Η άντληση
νερού από τις γεωτρήσεις γίνεται από
εξόχως μεγάλα βάθη, που θα ήταν
εντελώς αντιοικονομική σε άλλες πε-

ριπτώσεις. Το δε αντλούμενο νερό
προέρχεται από υδροφόρους ορί-
ζοντες συχνά μη ανανεώσιμους, πράγ-
μα που δημιουργεί περιβαλλοντικά
προβλήματα, όπως η υφαλμύρινση
των υδάτων, η ερημοποίηση των εδα-
φών, καθώς και η πρόκληση καθιζή-
σεων και ρωγμών, επιπτώσεις που
είναι μη αναστρέψιμες. 

*Ο Γ. Φατούρος υπηρέτησε στο υπουργείο Γεωργίας,
στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Παρακολούθησης
Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων,
και υπήρξε μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής
για την εκτροπή του Αχελώου. 

Οι αρδεύσεις γίνονται

συχνά αλόγιστα αλλά και

με ανεπάρκεια, η άντληση

νερού από τις γεωτρήσεις

γίνεται από μεγάλα βάθη

και τα αρδευτικά δίκτυα

σπανίζουν, ενώ 

τα υφιστάμενα είναι

πεπαλαιωμένα και

πρόχειρα, με τεράστιες

απώλειες σε νερό και κακή

έως ανεπαρκή στράγγιση 

Μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου
2013 μπορούν οι γεωργοκτη-

νοτρόφοι που ζημιώθηκαν από τις
πυρκαγιές του 2011 να υποβάλουν
τη σχετική αίτηση για την ένταξή

τους στο πρόγραμμα κρατικών οι-
κονομικών ενισχύσεων «Πυρκαγιές
2011». Οι ενισχύσεις αφορούν το
σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων που ζημιώθηκαν,
πλην των τομέων της αλιείας και
της ιχθυοκαλλιέργειας, από πυρ-

καγιές που εκδηλώθηκαν το έτος
2011 και για περιοχές που κρίθηκαν
επιλέξιμες ενίσχυσης. Αφορά δη-
λαδή τις Περιφερειακές Ενότητες
Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Ευ-
βοίας, Λέσβου, Χίου, Έβρου, Ηρα-
κλείου, Ρεθύμνου, Θεσσαλονίκης,
Άρτας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Πρέ-
βεζας, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Λάρι-
σας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κε-
φαλονιάς, Αρκαδίας, Λακωνίας και
Μεσσηνίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στις ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις m.loukidou@elga.gr, a.belesio-
ti@elga.gr και a.spanou@elga.gr ή
τηλεφωνικώς στο υποκατάστημα
ΕΛΓΑ της περιοχής τους ή να επισκε-
φθούν την ηλεκτρονική σελίδα του
Οργανισμού www.elga.gr. 

Ενισχύσεις αγροτών για τις πυρκαγιές του 2011

ΠΕ Αρκαδίας: Καταγραφή επαγγελματικού
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 

Μέχρι την 31η Μαΐου 2013 οφείλουν οι κάτοχοι επαγγελματικών
ψεκαστικών μηχανημάτων να καταθέσουν το σχετικό απογραφικό

δελτίο για την «Καταγραφή επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων», στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ Αρκαδίας (Τάπιας 9, Τρίπολη). 
Πιο συγκεκριμένα, απογραφικό δελτίο θα πρέπει να κατατεθεί για τα
εξής ψεκαστικά μηχανήματα:
α) Νεφελοψεκαστήρες (συρόμενα, φερόμενα/αναρτώμενα, αυτοκι-
νούμενα)
β) Ψεκαστικά αγρού (συρόμενα, φερόμενα/αναρτώμενα, αυτοκινούμενα). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αρκαδίας
και στο τηλέφωνο 2710-233981. 

Γεύσεις με ταυτότητα και ιστορία,
προϊόντα του Βόρειου Έβρου και

των ανθρώπων του θα απολαύσουν
οι επισκέπτες του 2ου Φεστιβάλ «Θρά-
κης Γεύσεις», στις 7, 8 και 9 Ιουνίου,
στον Πευκώνα της Νέας Ορεστιάδας. 
Κρασιά, γαλακτοκομικά, αναψυκτικά,
ούζο, καβουρμάς, τραχανάς, σπα-
ράγγια, σκόρδα και πολλά άλλα πα-
ραδοσιακά προϊόντα θα προσφερ-
θούν στους επισκέπτες από τις επι-
χειρήσεις του Βόρειου Έβρου, οι
οποίες θα εκθέσουν τα προϊόντα
τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Πευκώνα. 
Το φεστιβάλ διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων
Βορείου Έβρου και η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ορεστιάδας
και Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Έβρου, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου και του Δήμου Νέας Ορεστιάδας. Η
εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, αλλά και
στους επαγγελματίες, με στόχο να αναδειχθεί η ταυτότητα, το
διατροφικό πρότυπο και τα προϊόντα που αποτελούν τους πρεσβευτές
της γαστρονομίας της Θράκης. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει πολλές
παράλληλες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ημερίδα για την ανάδειξη
της τοπικής γαστρονομίας, συναντήσεις επιχειρηματιών, εκδηλώσεις
για παιδιά, δράσεις μαγειρικής και μουσικά δρώμενα. 

«Θράκης Γεύσεις»
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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: 

Τ
α όνειρα των Ελλήνων γο-

νέων για τα παιδιά τους φαί-
νεται πως με την κρίση προ-
σαρμόζονται, και μάλιστα

κάνουν στροφή 180 μοιρών σε σχέση
με τις παλιές αντιλήψεις που τους
ήθελαν να αγωνίζονται για εκείνα,
ώστε μια μέρα να τα καμαρώσουν
με… κουστούμι και χαρτοφύλακα.
Τον τελευταίο καιρό η φράση «Επι-
στροφή στο χωριό» κερδίζει τόσο
τους νέους όσο και τους γονείς τους,
σύμφωνα και με πρόσφατη πανελ-
λαδική έρευνα της Κάπα Research,
για λογαριασμό του διαδικτυακού
περιοδικού και καναλιού ka-
business.gr. 
Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα σχε-
τικά με το αν θα ενθάρρυναν ή όχι
τα παιδιά τους να γίνουν αγρότες,
επτά στους δέκα ερωτηθέντες (69,9%)
απάντησαν «ναι» (το 29,4%) και «μάλ-
λον» (το 40,5%). 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις
αρχές Μαΐου σε 1.417 ενήλικες, με
αναλογική κατανομή στις 13 περι-
φέρειες της χώρας. Αυτό που προ-
έκυψε είναι πως η επιστροφή στο
χωριό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην
ύπαιθρο, σύμφωνα με το 87,3% των
ερωτηθέντων, στην οικονομία, σύμ-
φωνα με το 84,2%, και στην απασχό-
ληση, σύμφωνα με το 83%. 
Μάλιστα, το 80,6% θεωρεί πως ο
αγροτικός κλάδος «έχει μέλλον»,
όπως επισήμανε η δημοσιογράφος
Ραλλιώ Λεπίδου, επικεφαλής του ka-
business.gr, παρουσιάζοντας την
έρευνα σε συνέντευξη Τύπου. 

Aρνητική εικόνα
για τους αγρότες
Η άποψη που κυριαρχεί βέβαια για

τους Έλληνες αγρότες,
σύμφωνα πάντα με την
έρευνα, δημιουργεί μια
αρνητική εικόνα για το
επάγγελμα του αγρότη.
Στο ερώτημα «Ποιο από
τα χαρακτηριστικά θα λέ-
γατε ότι ταιριάζει ή δεν
ταιριάζει στους Έλληνες
αγρότες», σχεδόν επτά
στους δέκα απάντησαν ότι οι αγρότες
έχουν καταχραστεί τα ευρωπαϊκά
πακέτα στήριξης (70,7%) ή ότι τα πε-
ριμένουν όλα από το κράτος (68,6%),
ενώ το 74,4% των ερωτηθέντων υπο-
στήριξαν ότι οι αγρότες δεν σέβονται
το περιβάλλον.  
Στο ερώτημα «Σε ποιους κλάδους
πιστεύετε ότι υπάρχουν οι περισσό-
τερες προοπτικές απασχόλησης στην
επαρχία», το 76,9% των ερωτηθέντων
απάντησε στον αγροτικό τομέα, το
55,9% στον αγροτουρισμό, το 40,6%
τον στουρισμό-πολιτισμό και το 35,9%
στη μεταποίηση αγροτικών προϊόν-
των. Το 37,4% των ερωτηθέντων
αγροτών χαρακτηρίζει ως «προοπτι-
κή» την επιστροφή στο χωριό και
την αγροτική ενασχόληση και το
25,1% τη θεωρεί ευκαιρία. Το 28,9%
όμως τη βλέπει ως ανάγκη. Στο ερώ-
τημα «Πώς πιστεύετε ότι οι αγρότες
επιβιώνουν σήμερα εν μέσω κρίσης»
το 44,7% των ερωτηθέντων απάντησε
πολύ δύσκολα, γιατί έχουν χάσει
πολλά χρήματα και το 32,9% καλύτερα
από άλλους κλάδους. Ποσοστό 8,6%
δήλωσε πως δεν δικαιώθηκε με την
απόφαση να ασχοληθεί με τη γεωργία,
ενώ το 13,8% περιορίστηκε να απαν-
τήσει ότι έχει χάσει χρήματα. 
Η έρευνα παρουσιάστηκε σε συνέν-
τευξη Τύπου, που δόθηκε ενόψει του

4ου συνεδρίου «Καινοτομία και Ανά-
πτυξη» που διοργάνωσε την προ-
ηγούμενη Πέμπτη το ka-business.gr
υπό την αιγίδα του υπουργείου Μα-
κεδονίας-Θράκης. 

Τα προβλήματα των αγροτών
και η επιστροφή στην πόλη
Μόλις το 2,2% σκέφτεται να επιστρέψει
στην πόλη, αφού, παρά τα πολλά
προβλήματα, το 55,3% των αγροτών
βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. 
Τα σημαντικότερα προβλήματα των
αγροτών σήμερα, βάσει της έρευνας,
είναι η έλλειψη ενημέρωσης σε θέματα

τεχνολογίας και καινοτομίας που
αφορούν τον αγροτικό κλάδο σύμ-
φωνα με το 72,5% των ερωτηθέντων
αγροτών, η αδυναμία προσαρμογής
στις νέες συνθήκες, σύμφωνα με το
54% των ερωτηθέντων, η αδυναμία
επιλογής της κατάλληλης καλλιέργειας,
λέει το 52,3%, και το ασταθές οικο-
νομικό περιβάλλον, σύμφωνα με το
39,5% των ερωτηθέντων αγροτών. 
Ωστόσο, τα περιθώρια για αύξηση
των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων
είναι μεγάλα, σύμφωνα με τον υπουρ-
γό Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρο
Καράογλου, ο οποίος στη συνέντευξη

Τύπου τόνισε ότι οι ελληνικές εξαγωγές
έφτασαν πέρσι σε αξία τα 4,6 δισ.
ευρώ, αυξημένες κατά 10,2% σε σχέση
με το 2012, και πρόσθεσε ότι υπάρ-
χουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια.  
Ο κ. Καράογλου συμπλήρωσε ότι η
ποιότητα των ελληνικών αγροτικών
προϊόντων αποτελεί πλεονέκτημα,
το οποίο όμως πρέπει να αναδειχθεί
με κατάλληλες προωθητικές ενέρ-
γειες, καθώς -όπως είπε- δεν είναι
δυνατόν να διαφημίζουμε την ποι-
ότητα του ελληνικού ελαιολάδου
και στη συνέχεια αυτό να πωλείται
ως... ιταλικό. 

ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ Η ΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΓΗ

7 στους 10 γονείς προτρέπουν
τα παιδιά τους να γίνουν  αγρότες
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Ανακαλύπτοντας τη Θράκη
Όσοι προτιμήσουν να επισκεφτούν τη Θράκη 
θα απολαύσουν εικόνες που θα χαραχτούν για πάντα 
στη μνήμη τους. Η «κυρά της Θράκης», η Ξάνθη, 
που έγινε παγκοσμίως γνωστή χάρη στα περίφημα
καπνά της, ως αφετηρία για την εξερεύνηση της
Ακριτικής Θράκης, θα σας κάνει να τη λατρέψετε 
με την πρώτη ματιά. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(adamopoulos@paragogi.net) 

Νέστος 

ΗΣταυρόπου-
λη, 28 χλμ.

βορειοδυτικά της
Ξάνθης, είναι μια
πόλη που φωλιά-
ζει σε παρθένα
δάση, «παντρεύει»
ιδανικά τον πολι-
τισμό με την πα-
ράδοση και σέβε-
ται την τοπική αρ-
χιτεκτονική. Εδώ αντικρίζει κανείς παλιά σπίτια που μετρούσαν
πάνω από 200 χρόνια ζωής!
Συνεχίζοντας βόρεια, η διαδρομή προσπερνά την Καλλιθέα
με το καταφύγιό της στα 1.500 μέτρα, στο μέσον ενός παρθένου
δάσους 300 στρεμμάτων, και καταλήγει στο Λειβαδίτη και
τον περίφημο καταρράκτη του, που κρύβει τα όμορφα μυστικά
του από τα αδιάκριτα βλέμματα. 
Στη Σταυρόπουλη όσοι θέλουν να βιώσουν την εμπειρία του
ράφτινγκ μπορούν να διασχίσουν τον ποταμό Νέστο και τα
Θρακικά Τέμπη με βάρκες, ένα ταξίδι διάρκειας περίπου τεσ-
σάρων ωρών. 
Για τους λάτρεις της θάλασσας ο ιδανικός προορισμός στην
Ξάνθη είναι το φυσικό σύνορο με τη Ροδόπη, το ψαροχώρι
του Πόρτο Λάγος. Έχει το πλεονέκτημα να είναι ταυτόχρονα
παραθαλάσσιο και παραλίμνιο. Ο τόπος δίνει την αίσθηση
της γαλήνης και της ηρεμίας, πόσο μάλλον η βόλτα στο μικρό
δάσος του, που βρίσκεται απέναντι από το λιμανάκι. Το Πόρτο
Λάγος μάλιστα θεωρείται ιδανικό καταφύγιο για τους ερωδιούς
και προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar. 

Ξάνθη 

ΗΞάνθη είναι μια πόλη με αντιθέσεις. Βόρεια και νότια
της κεντρικής πλατείας υπάρχουν δύο διαφορετικοί

κόσμοι, που συμπληρώνουν όμως ο ένας τον άλλο. Στην
κάτω πλευρά υπάρχει η σύγχρονη Ξάνθη, με όλα τα συν
και τα πλην μιας πρωτεύουσας Νομού. Περνώντας όμως
μπροστά από την κεντρική πλατεία και το ρολόι, που δε-
σπόζει στην Κεντρική Πλατεία της πόλης και ενώνει την
Παλιά Πόλη με τη σύγχρονη που αναπτύχθηκε στον 20ό
αιώνα, και ανηφορίζοντας τη Β. Κωνσταντίνου θα ξεδιπλωθεί
μπροστά σας ένας από τους ομορφότερους και πιο πο-
λύχρωμους παραδοσιακούς οικισμούς στην Ελλάδα. 
Η Ξάνθη είναι αμφιθεατρικά κτισμένη στην αγκαλιά κα-
ταπράσινων λόφων και διασχίζεται από τον ποταμό
Κόσυνθο. Το όνομά της στα βυζαντινά χρόνια ήταν Ξάνθεια
και από τον 11ο αιώνα αναπτύσσεται ραγδαία, αποτελώντας
το ουσιαστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής κατά τους
βυζαντινούς και οθωμανικούς χρόνους. Γύρω στο 1715,
χάρη στα καπνά της γίνεται παγκοσμίως γνωστή. 
Η οικονομία στην Ξάνθη στηρίζεται στην παραγωγή
καπνών, την παρουσία βιομηχανικών μονάδων, αλλά και
τη συνεισφορά του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Πόλος έλξης είναι η Παλαιά Πόλη με τα αρχοντικά της,
την ποικιλία αρχιτεκτονικών ρυθμών και τα καλντερίμια
που ξεκουράζουν το βλέμμα του επισκέπτη. 

Αλεξανδρούπολη 

Πόλη γέφυρα της Ανατολής με τη Δύση, η Αλεξανδρούπολη, η οποία από τα βάθη της
ιστορίας υπήρξε σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και ιστορικών εξελίξεων. 

Στην αρχαιότητα η Αλεξανδρούπολη ήταν
αποικία της Σαμοθράκης και πήρε το όνομά
της από το Βασιλιά Αλέξανδρο. Στους νεότερους
χρόνους βίωσε οικονομική άνθηση χάρη στο
σιδηρόδρομο, καθώς ήταν συγκοινωνιακός
κόμβος που κατέληγε στην Κωνσταντινούπολη. 
Η Αλεξανδρούπολη με τον κοσμοπολίτικο
αέρα χαρακτηρίζεται από την καλή ρυμοτομία
και την ξεχωριστή αύρα που της προσφέρει
απλόχερα το Θρακικό Πέλαγος. 

Το Δέλτα του Έβρου 

Οι ξεναγήσεις στην περιοχή πραγματοποιούνται μόνο με
τη συνοδεία οδηγών με τζιπ ή με βάρκες. Με τη γνώση

και την εμπειρία τους βοηθούν τους επισκέπτες να γνωρίσουν
το σπάνιο οικοσυστήμα. 
Ο ποταμός Έβρος σχηματίζει ένα Δέλτα, με συνολική επιφάνεια
που αγγίζει σχεδόν τα 10.000 στρέμματα. Πρόκειται για έναν
σπάνιο υγρότοπο, με μοναδικό οικοσύστημα και βιοποικιλότητα,
που τον καθιστά ιδανικό καταφύγιο για την πανίδα της
περιοχής. Προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar και η ΕΕ
συνεισφέρει οικονομικά για τη μακροημέρευσή του. 
Φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών, αλλά και τα περισσότερα από
τα καταγεγραμμένα είδη που υπάρχουν στη χώρα μας και
στην Ευρώπη. 

Κομοτηνή 

Γύρω από την πλατεία θα συναντήσετε τα
σημαντικότερα μνημεία και ό,τι έχει απο-

μείνει από το Βυζαντινό Φρούριο. Στην ανα-
τολική πλευρά του κάστρου υπάρχει και ο
ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που οι-
κοδομήθηκε το 1800. Τα ασυνήθιστα αρχιτε-
κτονικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν στην
Κομοτηνή είναι τυπικό δείγμα της τεχνοτροπίας
για την κατασκευή ναών το 19ο αιώνα. Εκεί
κοντά, η οδός Τσανακλή, με τα νεοαναγεννη-
σιακά αρχοντικά της, μαρτυρά την ακμή της
πόλης στα τέλη του ίδιου αιώνα.

Σουφλί 

Το Σουφλί, η πόλη του μεταξιού, έγινε διάσημο για την
εκτροφή μεταξοσκωλήκων και κατά συνέπεια για τα

υπέροχα μεταξωτά είδη που πωλούνται σε καλές τιμές. Τα
γνωστά «κουκουλόσπιτα» είναι παλαιά παραδοσιακά κτίρια,
αρκετά από τα οποία πλέον λειτουργούν σαν ξενώνες. 
Βορειότερα βρίσκεται το Διδυμότειχο, το οποίο θεωρείται η
καλύτερα διατη-
ρημένα πόλη
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το Διδυ-
μότειχο χρονο-
λογείται από την
εποχή των Πε-
λασγών, με τα
βυζαντινά του
κάστρα να απο-
τελούν το σήμα
κατατεθέν του.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ (ΛΙΜΝΗ): Πωλείται ακίνητο 120
τ.μ., ημιτελές, 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 40 τ.μ.
βεράντα, υπόγειο 160 τ.μ. με μπάνιο, σε οικόπεδο
2 στρεμμάτων, 500 μ. από τη θάλασσα. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6944/925472. 

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, και-
νούρια, υπερ-λούξ, στο ήμισυ της αξίας της,
σάουνες, σπα, ψύξη, θέρμανση, αυτοματισμοί,
επιπλωμένη, 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-
θέρμανση, spa, μάρμαρα, ηλιακό, δορυφορικά
συστήματα, επιπλωμένη lux, σε οικόπεδο500 τ.μ.
Τιμή 600.000€. Συζητήσιμη. Τηλ. 6970/889004. 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ( ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 22): Πωλείται σπίτι150
τ.μ., ημιτελές, στα τούβλα, 4ος όροφος, αέριο,
ασανσέρ, μετρό, τραμ, βλέπει Ακρόπολη. Τιμή ευ-
καιρίας: 85.000 €. Τηλ. 6989/889581. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΡΙΔΑΙΑ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Λουτρά Πόζαρ): 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.

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 (Αγ. Δημήτριος Καρυστίας): Ένα στρέμμα
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 οι-
κοδομήσιμο, τιμή 35.000 €. Τηλ. 6992/201321,
21068/00365.

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Κορδελιό): Οικόπεδο, άρτιο, οι-
κοδομήσιμο 4.300 τ.μ. Μόνο ένας ιδιοκτήτης. Συν-
τελεστής 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
επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία 1.600 τ.μ. και
για επαγγελματικό χώρο 2.500 τ.μ. Τιμή 650.000
€. Συζητήσιμη. Τηλ. 6970/889004. 

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).

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

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΟΠΑΝΑΚΙ): 8,5 στρέμματα, 1 χλμ.

έξω από το χωριόμε 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: 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 €(κ. Κοσμάς).
Τηλ. 6972/935477

ΧΑΝΙΑ (ΚΩΡΑΚΙΕΣ): Ανεπανάληπτη προσφορά, οι-
κόπεδο 1.000 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., περιφραγ-
μένο, με θερμοκήπια 2 στρ., κατάλληλα για
καλλιέργεια κηπευτικών, μανιταριού, ανθών και
εκτροφής σαλιγκαριού, αποθήκη 15 τ.μ., αυτο-
ματισμούς, κιόσκι 16 τ.μ., γεώτρηση βάθους 70
μ. και ΔΕΗ 65.0000 €. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! www.ba-
laftsalis.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. 

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, εφαπτόμενο σε αγροτικό δρόμο. Τιμή 60.000
€ συζητήσιμη. Τηλ. 6945/346243.

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

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. 

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 αε-
ροδρόμιο, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Τηλ. 350.000€.
Συζητήσιμη. Τηλ. 6970/889004 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ: Aγροτεμάχιο 33 στρ., περιφραγμένο,
με 700 τ.μ. κτίσματα πολυτελείας, πομώνα και
ρεύμα, 250 μ. από την Εγνατία και 600 μ. από τον
κόμβο Εγνατίας Λαγκαδά, 152.000 €, www.bala-
ftsalis.gr. Τηλ. 23940/20041, κιν. 6948/482992. 

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 στρέμ-
ματα, 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.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ (ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙ): Πωλείται ελαιώνας
με 30 δέντρα 4 στρέμματα με 70 τ.μ. οικοδομήσιμο,
θέα θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 24240/22405. 

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. 

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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ): Ενοι-
κιάζεται περιφραγμένο αγροτεμάχιο 3.600 τ.μ.,
κατάλληλο και για εμπορική χρήση. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. 6994/118399. 

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.

ΔΙΑΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται μελίσσια παραγωγικά και
παραφυάδες 5 πλαισίων. Τηλ.6988/818735. 
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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). 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλείται μάντρα με καυσόξυλα,
ελάχιστη κατανάλωση 2.000 τόνοι. Τηλ. 2310/808100
(κ. Παναγιωτίδης). 

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,
ξενοδοχείο 9 δωματίων, με εστιατόριο, σε οικόπεδο
9.000 τ.μ. με άδεια οικοδομής για 22 δωμάτια, 5
μ. από την παραλία. 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.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Πωλείται ελαιοτριβείο, φυγοκεντρικό,
μάρκας ΧΕΡΟΥΒΙΜ DECANTER 3 τόνων, 2 διαχω-
ριστήρες (1 αυτόματος PIERRALISSA και 1 απλός
ALPHALAVAL, πλυντήριο με διπλό αποφυλλωτήριο,
2 ζυγαριές ηλεκτρονικές, 20 παλέτες σιδερένιες
(30 σακιά), 4 μαλακτήρες και λοιπός εξοπλισμός.
Τιμή 35.000 €. Τηλ. 6944/669797 (κ. Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος). 

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 Χόνδρος).

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται ελαστικά για όλα τα
αγροτικά μηχανήματα. Τηλ. επικοινωνίας:
2310/709888, κιν. 6982/710784 (κ. Σπύρος Δε-
μιρτζόγλου).  

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 ψυκτικός θάλαμος συντήρησης αγροτικών
προϊόντων, διαστάσεων 4x6x3,4. Εγγύηση-Τοπο-
θέτηση. Τηλ. 6936/947116. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άχυρο κριθάρι φετινής παραγωγής και
ο καρπός. Δεν έχει φυτοφάρμακο. Δεκτός έλεγχος.
Τηλ. 6983/415442. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιστοποιημένος σπόρος ρεβιθιού. Πλη-
ροφορίες 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 ψυκτικός θάλαμος συντήρησης, διαστάσεων
1,5x3x2,5. Τιμή 1.800 €. Τηλ. 6936/947116. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες φυτών
λεβάντας, υψηλής περιεκτικότητας σε αιθέρια

έλαια εξαιρετικής ποιότητας. Τηλ. 6987/300767.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παλιά πήλινα πιθάρια κυρίως για συλ-
λέκτες. Τηλ. 6972/409498. Ώρες επικοινωνίας: 9-
12 π.μ. 

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,
ατρακάριστο, καινούριο. Τιμή 19.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Δίδεται προμήθεια. Τηλ. 6970/886129. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό TOYOTA DINA, μοντέλο ‘92,
μονοί τροχοί, αλλαγμένο δίσκο πλατό σε καλή κα-
τάσταση. 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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μοσχάρια ντόπια, λιμουζίν, διάφορων
κιλών 6980/956851 (κ. Πρόδρομος). 

ΒΟΛΟΣ (ΠΤΕΛΕOΣ): Πωλείται έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο από παράγωγο, οξύτητας 0.3-0.4,
ελεγμένο από χημείο της περιοχής. Τιμή 3 ευρώ
το κιλό. Κάθε έλεγχος δεκτός. Διανομή κατ' οίκον.
Τηλ. 6974/667729. 

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.
(ελεύθερο), καθημερινές 08:00 - 22:00. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλαρκ Μitsubishi 3 τόνων, μοντέλο ’95.
Τηλ. 6932/968081.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άμβυκας 130 κιλών. Τηλ. 6932/968081. 

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. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τσίπουρο-ρακί άριστης ποιότητας από
παραγωγό. Τηλ. 6932/968081. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες φυτών
λεβάντας, υψηλής περιεκτικότητας σε αιθέρια
έλαια εξαιρετικής ποιότητας. Τηλ. 6987/300767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 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 πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας από
10 τόνους και άνω νερό ή δύο τεμάχια από 5 τόνους
έκαστη. Τηλ. 6977/411198 (κ. Παρασκευάς Γκολέμης). 

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. Τηλ. 6984/290116. 

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

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

ΚΥΘΗΡΑ: Ζητούνται καμαριέρες σε μικρή μονάδα
ξενοδοχείου-εστιατορίου, για Ιούνιο-Ιούλιο-
Αύγουστο. Παρέχεται στέγη, διατροφή. Τηλ.
27360/33960, 27360/34176, 6974/171306. 

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

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,
Φυσικοηλεκτροθεραπευτική. Τηλ. 6970/886129. 

Παραδίδονται μαθήματα καράτε κατ’ οίκον σε
μικρά παιδιά, ενήλικους, από πτυχιούχους Ελλη-
νοαμερικανούς. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και
εκπαίδευση αστυνομικών σε γκρουπ. Επίβλεψη
από φυσιοθεραπευτές. Τηλ. 6970/889004. 

45αγγελίεςΣάββατο 25 Μαΐου 2013

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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Οι άνθρωποι προκαλούν την κλιματική αλλαγή

Α
υτό είναι το κεντρικό
συμπέρασμα μιας νέας
επιστημονικής μελέτης,

η οποία για πρώτη φορά αξιο-
λόγησε όλη την έως τώρα σχε-
τική επιστημονική έρευνα, δη-
λαδή πάνω από 4.000 ακαδη-
μαϊκές εργασίες που έχουν δη-
μοσιευτεί κατά την τελευταία
20ετία. 

Η μελέτη, με επικεφαλής τον
Τζον Κουκ του πανεπιστημίου
του Κουίνσλαντ, που δημοσι-
εύτηκε στο περιοδικό περι-
βαλλοντικών ερευνών «Envi-
ronmental Research Letters»,
σύμφωνα με τις βρετανικές
εφημερίδες «Financial Times»
και «Guardian», συνιστά ισχυρό
πλήγμα κατά όσων αμφισβη-

τούν την κρίσιμη ανθρωπογενή
συμβολή στην κλιματική αλ-
λαγή και θεωρούν ότι τα σχε-
τικά επιστημονικά δεδομένα
είναι επίμαχα. 
Η νέα μελέτη κατέγραψε τις
απόψεις περίπου 10.000 επι-
στημόνων απ’ όλο τον κόσμο,
που έχουν δημοσιευτεί σε πε-
ρίπου 2.000 επιστημονικά πε-

ριοδικά, και δείχνει πως μόνο
το 0,7% από αυτούς αμφισβητεί
ότι η κλιματική αλλαγή έχει αν-
θρωπογενή αίτια, ενώ το 2,2%
των επιστημόνων έχουν ασαφή
θέση. Το υπόλοιπο 97,1% (πο-
σοστό που δείχνει σχεδόν ομο-
φωνία) συμφωνεί ότι η κλιμα-
τική αλλαγή προκαλείται από
τους ανθρώπους. 
Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν
τους λιγοστούς διαφωνούντες
ως «μια σχεδόν μηδαμινή με-
ρίδα» της επιστημονικής κοι-
νότητας. «Τα ευρήματά μας
δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή
επιστημονική συμφωνία για
τις αιτίες της κλιματικής αλλα-

γής, παρά τις δημόσιες αντι-
λήψεις περί του αντιθέτου»
δήλωσε ο Τζον Κουκ. 

Η «δημόσια αντίληψη»
Ιδίως στις ΗΠΑ υπάρχει μεγάλη
αμφιβολία στο ευρύ κοινό, κα-
θώς σε περσινή δημοσκόπηση
το 43% των Αμερικανών δή-
λωσε ότι δεν πιστεύει πως οι
άνθρωποι φταίνε που η Γη θερ-
μαίνεται, ενώ το 12% δήλωσε
ότι δεν έχει καταλήξει σε συμ-
πέρασμα για τις αιτίες της υπερ-
θέρμανσης. 
Η νέα μελέτη απέδωσε αυτό
«το χάσμα ανάμεσα στην πραγ-
ματική επιστημονική συναί-

νεση και στη δημόσια αντίλη-
ψη» στις επίμονες προσπάθειες
λόμπινγκ εκ μέρους ορισμένων
βιομηχανιών, που έχουν έτσι
μπλοκάρει μια αποφασιστική
δράση αντιμετώπισης της κλι-
ματικής αλλαγής. 
Μια προηγούμενη μελέτη της
Ναόμι Ορέσκες του πανεπι-
στημίου της Καλιφόρνια που
είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό
«Science» το 2004 είχε επίσης
καταλήξει στο ίδιο συμπέρα-
σμα, ότι υπάρχει διεθνής επι-
στημονική συμφωνία σε πο-
σοστό 97% για την ανθρωπο-
γενή αιτιολογία της κλιματικής
αλλαγής.
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Αύξηση της θερμοκρασίας και ευαίσθητοι πληθυσμοί

Τις επιπτώσεις της αυξημένης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία και κυρίως σε
γηριατρικούς πληθυσμούς και άτομα με χρόνιες παθήσεις μελετούν ο Έλληνας επιστήμονας Ανδρέας

Φλουρής, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, και ο Καναδός
συνάδελφός του δρ. Γκλεν Κένι, από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα, ένας από τους πλέον εξειδικευμένους
επιστήμονες παγκοσμίως, σε σχέση με τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας στην υγεία πληθυσμιακών
ομάδων υψηλού κινδύνου.
Ο κ. Φλουρής δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σίγουρος ότι η διεθνής αυτή συνεργασία θα ενισχύσει ακόμη

περισσότερο τη δυνατότητα του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΦΑΑ
να διεξαγάγουν προηγμένη έρευνα
γύρω από τις επιδράσεις του περι-
βάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου.
«Στόχος είναι να παραχθεί έρευνα
με κοινωνικό όφελος, προστατεύοντας
τους συνανθρώπους μας από τα προ-
βλήματα υγείας που μπορούν να δη-
μιουργήσουν διάφοροι περιβαλλοντικοί
παράγοντες» εξηγεί ο Έλληνας κα-
θηγητής. 

Επίσης, στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο ανθρώπινο
σώμα πριν και κατά τη διάρκεια της θερμοπληξίας, ώστε να βελτιωθούν οι υπάρχουσες μέθοδοι πρώτων
βοηθειών. 

Η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων του πλανήτη, σε ποσοστό 97,1%,
συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής, δηλαδή προκαλείται
από τις διάφορες ρυπογόνες ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανία,
μεταφορές κ.ά.). 
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Με αφορμή την από-
φαση της ηθοποι-

ού Αντζελίνα Τζολί για
προληπτική αμφοτερό-
πλευρη μαστεκτομή, οι
επιστήμονες του «Δη-
μόκριτου» επεσήμαναν
πως η ανάλυση της προ-
διάθεσης στον καρκίνο είναι εξαιρετικά σημαντική
για την πρόληψή του και την αντιμετώπισή του. 
Οι γυναίκες που φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο
BRCA1 ή το γονίδιο BRCA2 έχουν 50% πιθανότητες
να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού μέχρι την
ηλικία των 50 χρόνων και 87% μέχρι την ηλικία
των 75 χρόνων. Η γενετική ανάλυση στο πλαίσιο
μιας οικογένειας με ιστορικό καρκίνου μαστού-
ωοθηκών είναι εξαιρετικά κρίσιμη, γιατί μπορούν
να γνωρίζουν ποια μέλη της οικογένειας είναι
υψηλού κινδύνου και ποια όχι. Όσες γυναίκες
είναι υψηλού κινδύνου θα πρέπει να ακολου-
θήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ιατρικής
παρακολούθησης (μαγνητική μαστογραφία από
την ηλικία των 25 χρόνων κ.ά.), ώστε ο ενδεχό-
μενος καρκίνος να διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο.
Κάποιες γυναίκες μπορεί να επιλέξουν την ωο-
θηκεκτομή ή και τη μαστεκτομή ύστερα από
κάποια ηλικία (40-45 χρόνων). 
Το εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του
«Δημόκριτου» είναι το μοναδικό εργαστήριο
στην Ελλάδα το οποίο έχει αναπτύξει μεθοδο-
λογίες ανάλυσης της γενετικής προδιάθεσης
στον καρκίνο του μαστού-ωοθηκών τα τελευταία
15 χρόνια σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήμια στον κόσμο. 

Όλη η αλήθεια 
για τις προληπτικές μαστεκτομές

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Οι βασικές συμβουλές του ΕΟΦ
είναι να αγοράζουμε συντα-

γογραφούμενα φάρμακα μόνο
με συνταγή γιατρού, να εμπι-
στευόμαστε γενόσημα ή πρωτό-
τυπα φάρμακα αφού η θεραπευ-
τική τους αξία είναι ίδια, να μην
καταναλώνουμε αντιβιοτικά χωρίς
συνταγή γιατρού όπως στις απλές
ιώσεις, να μην αγοράζουμε φάρ-
μακα από το διαδίκτυο, να μην
ανταλλάσσουμε φάρμακα με συγ-
γενείς και φίλους, και να συμβου-
λευόμαστε το γιατρό και το φαρ-
μακοποιό μας για τη σωστή χρήση
φαρμάκων. 
Ενδεικτικό είναι ότι 1 στους 4 Έλ-

ληνες λαμβάνει συνταγογραφού-
μενα φάρμακα από το φαρμακο-
ποιό του χωρίς συνταγή γιατρού,
ενώ σε ποσοστό 50% οι πολίτες
δεν γνωρίζουν εάν υπάρχουν αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρ-
μάκων που λαμβάνουν. Οι έξι
στους δέκα από αυτούς που κα-
ταναλώνουν φάρμακα χωρίς συν-
ταγή γιατρού δεν έχουν ερωτηθεί
από το φαρμακοποιό εάν έχουν
εμφανίσει αλλεργία ή εάν έχουν
βλάβη νεφρών ή ήπατος και δύο
στους δέκα δεν θεωρούν ότι είναι
καλά ενημερωμένοι για τα φάρ-
μακα που λαμβάνουν. Επίσης, σε
ποσοστό 13% δεν γνωρίζουν καλά

τις οδηγίες για το πώς πρέπει να
λαμβάνουν τα φάρμακά τους. 

Εκστρατεία ενημέρωσης
Για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος ο ΕΟΦ σε συνεργασία
με την επιστημονική κοινότητα
(γιατροί φαρμακοποιοί, πάροχοι
υγείας) οργανώνει εκστρατεία
ενημέρωσης για την ορθή και
ασφαλή χρήση των φαρμάκων,
η οποία απευθύνεται τόσο στο
κοινό όσο και στους επαγγελματίες
της υγείας, με κεντρικό μήνυμα
«Η μη ορθή χρήση φαρμάκων
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία και η έγκριση του ΕΟΦ
σημαίνει αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια για όλα τα φάρμακα,
πρωτότυπα και γενόσημα». 

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρ-
κεια εκδήλωσης-παρουσίασης
της καμπάνιας, όλα τα φάρμακα
με άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, πρω-
τότυπα και γενόσημα, είναι ασφα-
λή, αποτελεσματικά και ίδιας θε-
ραπευτικής αξίας, η άδεια κυκλο-
φορίας όλων των φαρμάκων δί-
νεται με βάση την Ευρωπαϊκή Νο-
μοθεσία και η ποιότητα, η ασφά-
λεια και η αποτελεσματικότητα
των φαρμάκων διασφαλίζεται με
συνεχείς ελέγχους μετά την άδεια
κυκλοφορίας. 
Η ιστοσελίδα της εκστρατείας,
http://ekstrateia.eof.gr, περιλαμ-
βάνει αναλυτικές πληροφορίες
για τη σωστή και ασφαλή χρήση
των φαρμάκων, με απλό και κα-
τανοητό τρόπο για το κοινό. 

Συμβουλές για την ορθή και ασφαλή χρήση 
των φαρμάκων απευθύνει στους πολίτες ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς στην ελληνική
κοινωνία παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης για το θέμα,
με αποτέλεσμα η κατανάλωση αντιβιοτικών στη χώρα
μας να είναι η υψηλότερη σε σύγκριση με όλες τις χώρες
του ΟΟΣΑ, σχεδόν διπλάσια από το μέσο όρο της ΕΕ!

Μια νέα βρετανική απεικονιστική-
διαγνωστική μέθοδος που επιτρέπει

την εκ των προτέρων επιλογή του καλύ-
τερου εμβρύου για εμφύτευση στη μήτρα,
θεωρείται η σημαντικότερη εξέλιξη στο
πεδίο της εξωσωματικής γονιμοποίησης
εδώ και 30 χρόνια. Η τεχνική υπόσχεται
μια πραγματική επανάσταση, η οποία θα
ωφελήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια, καθώς
μπορεί να διπλασιάσει ή και να τριπλα-
σιάσει τον αριθμό των γεννήσεων υγιών
παιδιών μέσω της υποβοηθούμενης ανα-

παραγωγής, ανεβάζοντας το ποσοστό
επιτυχίας στο 78%. 
Σήμερα, στον ανεπτυγμένο κόσμο περίπου
το 1% έως 2% των μωρών συλλαμβά-
νονται με εξωσωματικές μεθόδους. Όμως,
κατά προσέγγιση, μόνο ένα στα τέσσερα
ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί εξωσω-
ματικά και στη συνέχεια εμφυτεύονται
στη μήτρα της γυναίκας καταλήγουν σε
υγιή γέννηση. Η επιλογή από τους εμ-
βρυολόγους των γονιμοποιημένων ωα-
ρίων που θα εμφυτευθούν, συνήθως γί-
νεται μετά από έλεγχο με το μικροσκόπιο,
μέθοδος που δεν είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική. 
Η νέα τεχνική επιτρέπει τη συνεχή ψηφιακή
φωτογράφηση των εμβρύων και έτσι την
επιλογή –με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή– των υγιέστερων από αυτά
πριν την εμφύτευση. Με αυτό τον τρόπο,
σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ήταν πλέον
δυνατό τρία στα τέσσερα γονιμοποιημένα
ωάρια μέσω εξωσωματικής τεχνικής να
καταλήγουν σε επιτυχή τοκετό. 

ΗΠΑ: Με ψυχικές διαταραχές
2 στους 10 ανηλίκους

Οι ανήλικοι στις ΗΠΑ, σε ποσοστό έως 20%,
πάσχουν από μια ψυχική διαταραχή, όπως

άγχος, κατάθλιψη ή ελλειμματική προσοχή, σύμ-
φωνα με εκτενή έρευνα των ομοσπονδιακών
αρχών υγείας. «Το 13 έως 20% των παιδιών
ηλικίας 3 έως 17 ετών που ζουν στις ΗΠΑ πάσχουν
από ψυχική διαταραχή και η τάση αυτή επιδει-
νώνεται» γράφουν οι συντάκτες της μελέτης
αυτής, που διεξήχθη από το 2005 έως το 2011. 
Η ελλειμματική προσοχή είναι η διαταραχή που
διαγιγνώσκεται συχνότερα (6,8% των ανηλίκων),
ενώ ακολουθούν διαταραχές της συμπεριφοράς
(3,5%), άγχος (3%), κατάθλιψη (2,1%), αυτισμός
(1,1%) και το σύνδρομο Τουρέτ (0,2%). 
Τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών εξε-
λίσσονται με την ηλικία και μπορούν να εκδη-
λωθούν με δυσκολίες στο παιχνίδι, στη μάθηση,
στην ομιλία και στον έλεγχο των συναισθημάτων
τους, διευκρινίζουν οι ερευνητές των ομοσπον-
διακών κέντρων ελέγχου και πρόληψης των ασθε-
νειών των ΗΠΑ που διεξήγαγαν αυτή τη μελέτη. 
Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το 4,7% των εφήβων

(12-17 ετών) κάνει συστηματικά χρήση ναρ-
κωτικών, το 4,2% αναπτύσσει έξη στο αλκοόλ
και το 2,8% στο τσιγάρο. 
Τα αγόρια έχουν συχνότερα σε σχέση με τα
κορίτσια διαταραχές της προσοχής, της συμ-
περιφοράς, αυτισμό, άγχος, σύνδρομο Τουρέτ
και εξάρτηση από το τσιγάρο. Η αυτοκτονία
είναι εξάλλου πιο διαδεδομένη στα αγόρια
στην εφηβεία. 
Ωστόσο, οι έφηβες εκδηλώνουν περισσότερο
κατάθλιψη ή προβλήματα σε σχέση με το αλκοόλ.
Το 2010 η αυτοκτονία ήταν η δεύτερη αιτία θνη-
σιμότητας στους εφήβους μετά τα δυστυχήματα,
αναφέρει επίσης η έρευνα.

Με τα φάρμακα και την υγεία μας
δεν παίζουμε

«Επανάσταση» στην εξωσωματική γονιμοποίηση



Στον ενεργειακό όμιλο «Mpimpas In-
vesting Group», ο οποίος πραγμα-

τοποιεί δυναμική διείσδυση στον τομέα
των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων με
στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του
ορυκτού πλούτου της χώρας μας, πε-
ριήλθαν πρόσφατα τα μεταλλεία Κύμης
(πρώην μεταλλεία Σκαλιστήρη), τα οποία βρίσκονται σε έκταση
10.000 στρεμμάτων στην περιοχή Οξύλιθου και Άνω Ποταμιάς
του Δήμου Κύμης.  Ο όμιλος, προκειμένου να εξακριβωθούν
επακριβώς τα αποθέματα τόσο του λιγνίτη –τα οποία αρχικές
μελέτες υπολογίζουν σε περίπου 12 εκατ. τόνους– όσο και των
άλλων ορυκτών που σύμφωνα με βάσιμες εκτιμήσεις υπάρχουν
στο υπέδαφος των μεταλλείων (πορφυρικός χαλκός, περλίτης
κ.ά.), πρόκειται να αναθέσει εντός των προσεχών εβδομάδων
τις σχετικές μεταλλευτικές έρευνες και μελέτες στο Εθνικό Με-
τσόβειο Πολυτεχνείο. 
Το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας
και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά
τη συνολική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται,
την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή τεχνολογιών
αιχμής στην εξόρυξη των ορυκτών κοιτασμάτων, τις θέσεις ερ-
γασίας που θα προκύψουν, αλλά και τα οφέλη που θα αποκομίσει
η τοπική κοινωνία.  Υπενθυμίζεται πως η Mpimpas Investing
Group προετοιμάζει τη μεγαλύτερη επένδυση στην ηλιοθερμία
με τη δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου στην Ελλάδα, του He-
lios-Hellas 2 σε έκταση 2.000 στρεμμάτων και ισχύος 100 MW
στον Αυλώνα Αττικής, ενώ συγχρόνως επιλέγει, αναδεικνύει
και αξιοποιεί 50.000 στρέμματα αναξιοποίητων εκτάσεων σε
επιλεγμένες περιοχές όλης της επικράτειας για την ανάπτυξη
στρατηγικής σημασίας έργων ΑΠΕ, με τη μέθοδο συμμετοχής
και συνεκμετάλλευσης, με όραμα να καταστεί η Ελλάδα
ενεργειακός κόμβος της νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Τα μεταλλεία Κύμης 
στον όμιλο Mpimpas 

Το φυσικό μεταλλικό νερό
ΑΥΡΑ, της Coca-Cola Τρία

Έψιλον, σε συνεργασία με
τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, συνεχίζει
για 5η χρονιά το διεθνώς
βραβευμένο περιβαλλοντικό
πρόγραμμα «Κάποια Δάση
έχουν τη δική τους Αύρα»,
προσκαλώντας το κοινό να
επιλέξει ψηφίζοντας online
τις τρεις φετινές περιβαλ-
λοντικές δράσεις που θα υλο-
ποιηθούν. Η ψηφοφορία
διαρκεί έως τις 31 Μαΐου στη
σελίδα του ΑΥΡΑ στο Fb
(www.facebook.com/avra-
green.gr) και στο επίσημο
website του ΑΥΡΑ (www.avra-
green.gr) και το κοινό καλείται
να ψηφίσει 1 έως 3 από τις
συνολικά 10 προτεινόμενες
δράσεις. 
Το πρόγραμμα αποτελεί ορό-
σημο για τα δεδομένα της
χώρας μας, καθώς μέχρι σή-
μερα έχουν επιτευχθεί τα
παρακάτω σημαντικά απο-
τελέσματα: 
- Φύτευση 29.140 δέντρων
σε 7 περιοχές της Ελλάδας, 
- καθαρισμοί 7 περιαστικών
δασών, συλλέγοντας 17,6

τόνους απορριμμάτων, ανα-
κυκλώσιμων υλικών και ορ-
γανικής ύλης, 
- ευαισθητοποίηση, ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση 65.800
μαθητών, μέσω του εκπαι-
δευτικού προγράμματος
«Δάσος, πηγή νερού και
ζωής». 
Αναζητώντας και φέτος πε-
ριοχές στην Ελλάδα όπου
το περιβάλλον έχει πληγεί ή
απειλείται σοβαρά η χλωρίδα
και η πανίδα και έχει διαπι-
στωθεί η ανάγκη φροντίδας
της φύσης και δημιουργίας
συνθηκών προστασίας και
ανάπτυξης πρασίνου, το ΑΥ-

ΡΑ κατέληξε μαζί με τον ΑΡ-
ΚΤΟΥΡΟ σε 10 προτάσεις
περιβαλλοντικών δράσεων.
Οι προτεινόμενες δράσεις
αφορούν στις ακόλουθες
περιοχές: Δράμα, Σέρρες,
Φλώρινα, Πίνδος (όρος Βέρ-
νο), Καρδίτσα, Σκιάθος, Αγρί-
νιο, Καλάβρυτα, Πάρνηθα
και Πεντέλη. Η τελική επιλογή
των φετινών τριών περιβαλ-
λοντικών δράσεων που θα
προκύψουν από την ψηφο-
φορία του κοινού θα ανα-
κοινωθεί στις 5 Ιουνίου στο
site του ΑΥΡΑ, ενώ η υλο-
ποίηση των δράσεων θα
γίνει μέχρι το τέλος του 2013.

Athens Metro Mall: Ψωνίζεις και 
πας διακοπές στις Κυκλάδες!

Το καλοκαίρι πλησιάζει και τo Athens
Metro Mall, το εμπορικό κέντρο για

κάθε στιγμή, διοργανώνει για τρίτη συνεχή
χρονιά το διαγωνισμό που σε… ταξιδεύει!
Έως τις 22 Ιουνίου με αγορές αξίας 30
ευρώ και άνω από τα καταστήματα του
Athens Metro Mall, ένα τυχερό ζευγάρι
κερδίζει κάθε μέρα δωρεάν εισιτήρια
Blue Star Ferries για τις Κυκλάδες και τα-

ξιδεύει σε Σύρο, Πάρο, Τήνο, Μύκονο,
Νάξο, Ίο, Σαντορίνη, Αμοργό, Ηρακλειά,
Σχοινούσα, Κουφονήσια και Δονούσα.
Επίσης, δύο μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν
εκτός από τα δωρεάν εισιτήρια μετ’ επι-
στροφής, δίκλινη καμπίνα και εισιτήριο
Ι.Χ. για τους προορισμούς Σαντορίνη και
Μυτιλήνη! 
Ο καλοκαιρινός διαγωνισμός πραγμα-
τοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά σε
συνεργασία με τη Blue Star Ferries, ύστερα
από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε
τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι φίλοι
του Athens Metro Mall έχουν τη δυνα-
τότητα να απολαύσουν τη μοναδική εμ-
πειρία ψυχαγωγίας και αγορών που τους
προσφέρει το Κέντρο και ταυτόχρονα
να διεκδικήσουν την καλοκαιρινή τους
απόδραση από την πόλη. 
Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι
να δείξουν το σύνολο των ημερήσιων
αποδείξεων των αγορών τους στο info
desk (που λειτουργεί στο επίπεδο 1) και
έτσι λαμβάνουν αυτόματα μέρος στην
καθημερινή κλήρωση. 

Με βασικό σκοπό να προσφέρει σε νέους,
χαρισματικούς μαθητές στην Ελλάδα τη

δυνατότητα παρακολούθησης προηγμένων εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, το Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος» ανακοίνωσε μία νέα σημαντική δωρεά
για τη δημιουργία του πρώτου «Κέντρου για Χα-
ρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά», στο Κολλέγιο
Ανατόλια στην Ελλάδα (Center for Talented Y-
outh-CTY Greece at Anatolia), σε συνεργασία με
το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. 
Η ίδρυση και λειτουργία του CTY Greece πραγ-
ματοποιείται στο πλαίσιο της σημαντικής πρω-
τοβουλίας των 100.000.000 ευρώ που το ίδρυμα
αποφάσισε πέρυσι να διαθέσει σε διάστημα
τριών ετών, επιπλέον των υπόλοιπων δωρεών
του στην Ελλάδα και τον κόσμο, προκειμένου
να συμβάλει στην ανακούφιση των συνεπειών
της οικονομικής κρίσης στη χώρα. 
Με χρηματοδότηση του ιδρύματος προς το Πα-
νεπιστήμιο Johns Hopkins, το CTY σε συνεργασία
με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια θα ιδρύσει
στη Θεσσαλονίκη το πρώτο «Κέντρο για Χαρι-
σματικά-Ταλαντούχα Παιδιά» (CTY), το οποίο θα
καλύπτει την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, και θα
ξεκινήσει τη λειτουργία του το καλοκαίρι του
2014, υποδεχόμενο τους πρώτους μαθητές. 

Η δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» εγ-
γυάται τόσο την άμεση όσο και ολοκληρωμένη
λειτουργία του CTY στην Ελλάδα, παρέχοντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα, μέσω σημαντικού
αριθμού υποτροφιών, σε μαθητές που χρήζουν
οικονομικής ενίσχυσης, να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα. 
Στόχος του CTY Greece είναι να εντοπίζει χαρι-
σματικούς μαθητές της χώρας, ηλικίας 5 έως και
18 ετών, και να τους προσφέρει, μέσα από ολο-
κληρωμένα καλοκαιρινά προγράμματα 3 εβδο-
μάδων, συνολικές εμπειρίες, άριστες εκπαιδευτικές
προοπτικές, καθώς και τις απαραίτητες υποδομές,
ώστε να ενισχυθεί η φιλομάθεια και η πνευματική
τους ανάπτυξη, μέσα από καινοτόμες και πρω-
τοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»: 
«Κέντρο για Χαρισματικά-Ταλαντούχα Παιδιά»
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Δέκα προτάσεις περιβαλλοντικών 
δράσεων από ΑΥΡΑ και ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Pils HELLAS: 
Χιλιάδες 

συμμετοχές 
στον on line 
διαγωνισμό

Με μεγάλη επιτυχία και πε-
ρισσότερες από 4.000

συμμετοχές απ’ όλη την
Ελλάδα ολοκληρώθη-
κε ο πρώτος μεγάλος
διαγωνισμός στο
Facebook από την
πρωτοπόρο ελληνική
pilsner μπίρα, Pils HEL-
LAS. Εβδομήντα τυχεροί
συμμετέχοντες αφού απάντη-
σαν σωστά σε τρεις απλές ερω-
τήσεις κέρδισαν 50 συσκευα-
σίες (24 κουτάκια εκάστη) Pils
HELLAS και 20 δωροεπιταγές
αξίας 30 ευρώ από τα σουπερ-
μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Για
το επόμενο διάστημα και την
καλύτερη «προετοιμασία» ενό-
ψει του καυτού καλοκαιριού,
η Pils HELLAS προγραμματίζει
νέες δροσιστικές εκπλήξεις. Ο
διαγωνισμός σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε από την Concept
Communication Strategies,
εταιρεία που χειρίζεται το πρό-
γραμμα δημοσίων σχέσεων
της εzα (πρότυπος ελληνική
ζυθοποιία). 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press

Εγκαίνια της έκθεσης «Το ψέμα 
της σάρκας» στο Μουσείο Φρυσίρα

T
α εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής με
τίτλο «Το ψέμα της σάρκας» έγιναν στο Μουσείο
Φρυσίρα, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της

ελληνικής εικαστικής κοινότητας. Μέσα από το δίπολο που
συνθέτουν αφενός τα έργα 31 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών,
στα οποία εξυμνείται το κάλλος του γυμνού γυναικείου
σώματος, και αφετέρου τα έργα του Γάλλου ζωγράφου Ζαν
Ρουστέν, όπου κυριαρχεί ο πάσχων άνθρωπος, στην ουσία
έχει δομηθεί μια έκθεση που δίνει έμφαση στη συντριπτική
αντίθεσή τους. Αντίθεση που χαρακτηρίζει έργα δημιουργών
οι οποίοι εκφράζουν εικαστικά τους δύο διαφορετικούς
τρόπους αντίδρασης του ανθρώπου απέναντι στην τραγικότητα
της ίδιας του της θνητότητας και των επακόλουθών της,
του γήρατος, της ασχήμιας, του πόνου, της αρρώστιας, της
παρακμής σώματος και πνεύματος.

M
ε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης «Ethnia», με 117 έργα ζω-
γράφων από 15 χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Πολλοί γνωστοί Αθηναίοι παρευρέθηκαν για να θαυμάσουν
τη ζωγραφική που εκφράζει τα συναισθήματα και τον τρόπο
ζωής των ανθρώπων από Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία,
Βραζιλία, Εκουαδόρ, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό,
Ονδούρα, Παναμά, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη και
Χιλή. Η διεθνούς φήμης έκθεση, που οργανώθηκε στην
Ελλάδα αφιλοκερδώς από την Art & Culture και τον Πολυχώρο
πολιτισμού «Αθηναΐς», έχει είσοδο δωρεάν και θα διαρκέσει
μέχρι τις 15 Ιουνίου.

H
Nova καλωσόρισε το νέο της ψυχα-
γωγικό κανάλι Novalifε, με μια πρω-
τότυπη εκδήλωση παρουσίασης στο

Θέατρο «Εμπορικόν». Η θεατρική σκηνή με-
τατράπηκε σε… τηλεοπτικό στούντιο, με τους
παρουσιαστές του Novalifε να δίνουν μια γεύση
του περιεχομένου κάθε εκπομπής, αλλά και
στελέχη της πρώτης ψηφιακής πλατφόρμας
στην Ελλάδα να αναπτύσσουν τη νέα στρατηγική
της. Οι ηθοποιοί Κατερίνα Γερονικολού και
Δημήτρης Κουρούμπαλης έδωσαν άλλη μια
παράσταση στο θεατρικό σανίδι, παρουσιάζοντας
το δικό τους τηλεοπτικό «Lifεtime», ένα κα-
θημερινό μαγκαζίνο με τα τελευταία νέα του
Χόλιγουντ και τις καλύτερες επιλογές απ’ όλα
τα κανάλια της Nova. Τελειώνοντας, άναψε
επί σκηνής το «Λαμπατέρ», το ανατρεπτικό
σόου των Λάμπη Ταγματάρχη, Ανδρέα Ρουμε-
λιώτη, Μυρτώ Κοντοβά και Ιεροκλή Μιχαηλίδη,
που θα προσπαθήσουν να καταλάβουν τι συμ-
βαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο,
συζητώντας με σημαντικούς ανθρώπους του
πολιτισμού, της πολιτικής και του αθλητισμού.

Παρουσίαση του νέου ψυχαγωγικού καναλιού Novalifε
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Ο Κυριάκος Κουτσομάλης, 
η Ειρήνη Βασιλοπούλου, ο Γιάννης Γλυνός,

δήμαρχος Άνδρου, η Έρη Μανούσου, ο Νίκος
Σιγάλας, η Μαρία- Χριστίνα Γρίβα 

(lamda development) και ο Μιχαήλ Καΐρης

Ο Βλάσης Φρυσίρας, η Ρούλα Φρυσίρα  και ο Γιώργος Βέλτσος

Ο Nάσος Κοκκινέας, η Μαριλένα Μαμιδάκη, η Αλεξάνδρα Γκίκα και 
η Iturralde de Verhagen, επιμελήτρια της έκθεσης 

Ο Χάρης Κονίνης, marketing της Cosmote και
ο Δήμος Βασιλόπουλος, marketing 

της Cosmote
Ο Κρατερός Κατσούλης με τη σύζυγό του

Κατερίνα Καραβάτου

Εγκαίνια έκθεσης «Η Άνδρος της τέχνης και του πολιτισμού»

Η δυναμική επάνοδος των Depeche Mode  

M
ε την υποστήριξη του Δήμου Άνδρου
και παρουσία του δημάρχου Γιάννη
Γλυνού, έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης

«Η Άνδρος της τέχνης και του πολιτισμού»,
στον πρώτo όροφο του Golden Hall. Στο πλαίσιο
της έκθεσης, σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα
και μουσεία του νησιού παρουσίασαν εκθέσεις
ζωγραφικής και γλυπτικής από τις συλλογές
τους, ενώ η Καΐρειος Βιβλιοθήκη το σημαντικό
εκδοτικό και πολιτιστικό έργο που είχε δημι-
ουργήσει στην Άνδρο στα χρόνια της λειτουργίας
της. Φορείς του νησιού και οι εκπρόσωποί τους
βρέθηκαν στο Golden Hall για να βοηθήσουν
και να ενισχύσουν το τόσο σημαντικό έργο που
γίνεται για την προβολή του νησιού. 
Highlight της μοναδικής βραδιάς ήταν ένα σύν-
τομο βίντεο με πλάνα από τη νέα ταινία του
Παντελή Βούλγαρη «Μικρά Αγγλία», που προ-
βλήθηκαν αποκλειστικά στο Golden Hall με
την παρουσία του σκηνοθέτη.

H
πολυαναμενόμενη συναυλία των De-
peche Mode στην Αθήνα πραγματο-
ποιήθηκε, με την υποστήριξη της Cos-

mote, στο Terra Vibe της Μαλακάσας. Σε ένα
μουσικό υπερθέαμα περισσότεροι από 30.000
θεατές, κάθε ηλικίας, παρακολούθησαν το βρε-
τανικό συγκρότημα που αποτελεί σημείο αναφοράς
της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής. Τα
μέλη του συγκροτήματος Ντέιβ Γκάχαν, Μάρτιν
Γκορ και Άντι Φλέτσερ έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό και για περίπου δυόμισι ώρες ξεσή-
κωσαν τα πλήθη στο Terra Vibe, αποσπώντας
το πιο θερμό και ενθουσιώδες χειροκρότημα
του ελληνικού κοινού, σε μια παραγωγή της
Didi Music και της Big Star Promotion.

Ο Γρηγόρης Κατσογιάννης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Δημήτρης Κουρουμπάλης, παρουσιαστές
του «Lifεtime»», η Κατερίνα Κασκανιώτη και ο Διονύσης Τσίτος

Η «Ethnia 2013» 
στον Πολυχώρο Αθηναΐδα

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, 
η Μυρτώ Κοντοβά, ο Ανδρέας
Ρουμελιώτης, ο Λάμπης
Ταγματάρχης, παρουσιαστές
του νέου τοκ σόου 
του Νovalife

Η Χριστίνα Αλεξανιάν με τον Κωστή Πατρίκιο
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Η Μαντλέν Πεϊρού 
στο θέατρο του Λυκαβηττού 

Η
Πεϊρού θα παρουσιάσει το νέο της άλμπουμ «Blue Room» που μόλις κυκλοφόρησε,
αλλά και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια απ’ όλη της την πορεία. Τη συναυλία θα
ανοίξει η Έλλη Πασπαλά, με τον Ντέιβιντ Λιντς στο σαξόφωνο, τον Τάκη Φαραζή στο

πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο όρθιο μπάσο και το Δημήτρη Καπηλίδη στα τύμπανα, σε μια
επιλογή από τραγούδια που αγαπάει από το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο. Ιδιαίτερη
στιγμή της συναυλίας θα είναι ένα ντουέτο της Μαντλέν Πεϊρού με την Έλλη Πασπαλά, το
τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «All Alone Am I». 

«Blue Room»
Στο ολοκαίνουριο άλμπουμ της «Blue Room», η βραβευμένη τζαζ τραγουδίστρια,
συνθέτρια και κιθαρωδός, επιστρέφει σε αυτό που ξέρει να κάνει
πάρα πολύ καλά – διασκευές τραγουδιών ερμηνευμένες με συ-
ναίσθημα και βάθος που αγγίζουν την ψυχή. Στο «Blue Room»
η Πεϊρού διασκευάζει τραγούδια του Ρέι Τσαρλς από το άλμπουμ
του «Modern Sounds in Country & Western Music», αλλά και
άλλων θρύλων της μουσικής, όπως ο Ράντι Νιούμαν και ο
Λέοναρντ Κοέν. H σύλληψη της ιδέας και η παραγωγή «Blue
Room» ανήκει στο θρυλικό, βραβευμένο με Γκράμιπαραγωγό
Λάρι Κλάιν. Η επανεκτέλεση αυτών των 11 τραγουδιών είναι
ένα ιδανικό πρότζεκτ για την πολυτάλαντη Πεϊρού, που προέρχεται
από περιβάλλον της τζαζ, της κάντρι και των μπλουζ. 

Ηενότητα των ζωγραφι-
κών και γλυπτικών έρ-

γων του Κώστα Γιανναρούδη
που παρουσιάζονται στη
Γκαλερί Έκφραση αποτελεί
κομμάτι και συνέχεια της δι-
δακτορικής του έρευνας (Pre-
sence and RePresentation),
όπου τίθενται ερωτήματα
σχετικά με την αλληλεπίδρα-
ση παρουσίας και αναπαρά-
στασης στη δημιουργική δια-
δικασία. 
Ο τίτλος της έκθεσης «Ρυθ-
μανάλυσις» αναφέρεται στο
ζωτικό ρυθμό που είναι πάν-
τοτε παρών κατά τη δημι-
ουργική διαδικασία και ο
οποίος ενυπάρχει ως συστα-
τικό στοιχείο του εκάστοτε
θέματος. Ο ρυθμός υπάρχει
«παντού όπου υπάρχει αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ χώρου,

χρόνου και κάποια δαπάνη
ενέργειας» (H. Lefebvre, 1992).
Με τη σειρά αυτή των έργων
τίθενται σε επαναδιαπραγ-
μάτευση κάποια από τα βα-
σικά θέματα της ιστορίας της
τέχνης, όπως, λ.χ., άλογο και
ιππέας, ξαπλωμένη γυναικεία
μορφή, μητέρα και παιδί, το-

πίο, προσωπογραφία κ.ά. 
Η μεταβλητότητα του φυσι-
κού φωτός συνεργεί στη συ-
νολική εμπειρία του έργου
και μαζί με τη συχνή χρήση
του ανάγλυφου διατηρεί
«ανοιχτές» τόσο τις ζωγρα-
φικές όσο και τις γλυπτικές
συνθέσεις. 

Στον γκρεμό

Tο νέο βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου με τίτλο «Στον γκρεμό»
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Ένα βαρύ μυστικό δένει

δύο οικογένειες με αόρατα νήματα. Ένα άγγιγμα και ένα βλέμμα
ήταν αρκετά για να ερωτευτούν παράφορα ο Παύλος και η Ελπίδα.
Ένα τραγικό γεγονός όμως το επόμενο καλοκαίρι θα βυθίσει στο
πένθος τους αγαπημένους τους και θα αφήσει πολλά αναπάντητα
ερωτηματικά. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, στον καιρό της φτώχειας και των Μνημονίων,
ο κόσμος του θεάτρου προσπαθεί να επιβιώσει περιοδεύοντας στην επαρχία. Ο θίασος
της Στέλλας στα Τρίκαλα θα αναστατωθεί από την εξαφάνιση ενός νέου ηθοποιού, του
Βασίλη Πετρόπουλου. Η Βίκυ, το κορίτσι του, βρίσκεται σε απόγνωση. Τότε αναλαμβάνουν
δράση οι γνωστοί μας ντετέκτιβ, ο Στρατής και ο Βλάσης, για να ανακαλύψουν πού
βρίσκεται ο Βασίλης και γιατί έφυγε ξαφνικά μέσα στη νύχτα. Καθώς οι έρευνες
προχωρούν, το σοκ είναι μεγάλο όταν διαπιστώνουν ότι η εξαφάνιση του Βασίλη
σχετίζεται με μια παλιά και ανεξιχνίαστη υπόθεση. 

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ
ΘΕ

ΑΤ
ΡΟ Tο Studio Νάμα παρουσιάζει την παρά-

σταση με τίτλο «A-taxi-α», σε σκηνοθεσία
Ελένης Σκότη, για λίγες παραστάσεις στη
Σκηνή του Φουαγιέ του θεάτρου Επί Κο-
λωνώ. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα την
Τετάρτη και θα διαρκέσει έως και το Σάβ-
βατο 1 Ιουνίου. 
Ένας ταξιτζής κάνει τη βάρδιά του. Η σύγ-
χυση στο αστικό περιβάλλον τριγύρω αν-
τιπροσωπεύεται με αξιοσημείωτη συνέπεια
μέσα στο ταξί του, ενώ στο μυαλό του
προσπαθούν αφομοιωθούν όλα αυτά που
συμβαίνουν γύρω του και να συνυπάρχουν
με τα προβλήματα και τις επιθυμίες της
προσωπικής του ζωής. 
Η επιμέλεια των κειμένων είναι των Πα-
ναγιώτη Μπρατάκου και Γιάννη Λεάκου.
Παίζουν: Στάθης Σταμουλακάτος, Σωτήρης

Βενέτης, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Τόνια Κα-
ζάκου, Σωτηρία Μαράθου, Ξένια Μπαχαρ-
νίκου, Ελένη Παργινού, Άρτεμις Τσιντάρη
και Αδάμ Νάντα.

Ρυθμανάλυσις

Μία από τις κορυφαίες σύγχρονες τζαζ φωνές, η Μαντλέν Πεϊρού, ιδιαίτερα
αγαπητή στην Ελλάδα, επιστρέφει για μια συναυλία στο θέατρο του Λυκαβηττού,
τη Δευτέρα 15 Ιουλίου. 

ΕΚ
ΘΕ

ΣΗ

A-taxi-α

Θέατρο Λυκαβηττού
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013
Τιμές εισιτηρίων:
35 ευρώ κανονικό, 
25 ευρώ φοιτητικό
Πληροφορίες: 
210-6980044.

in
fo

info
Γκαλερί Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου: Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα
Διάρκεια έκθεσης: 28 Μαΐου έως 22 Ιουνίου 2013
Πληροφορίες: 210-3607598.

info
Θέατρο Επί Κολωνώ: Ναυπλίου 12 και
Λένορμαν 94, Κολωνός
Παραστάσεις: Έως 1 Ιουνίου, ώρα έναρξης:
21.30 (εκτός Δευτέρας 27 και Τρίτης 28 Μαΐου)

ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΣΚΟ ΤΗΣ «BLUE ROOM»



Tο Ford Fiesta ήταν το δη-
μοφιλέστερο «μικρό» στην

Ευρώπη το μήνα Μάρτιο και
το α’ τρίμηνο του 2013, σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία
της παγκοσμίως κορυφαίας
εταιρείας παροχής αυτοκινη-
τιστικών δεδομένων και στα-
τιστικών, JATO Dynamics. 
Οι Ευρωπαίοι πελάτες αγόρα-
ζαν ένα Fiesta κάθε 100 δευ-
τερόλεπτα το α’ τρίμηνο του
2013 (41.600 το Μάρτιο και
77.800 συνολικά τους τρεις
πρώτους μήνες του 2013)
14.000 μονάδες παραπάνω
από τον πλησιέστερο αντα-
γωνιστή, σύμφωνα με τη JATO. 
Σταθμευμένα το ένα πίσω από
το άλλο, τα Fiesta που πουλή-
θηκαν το α’ τρίμηνο θα κάλυ-
πταν 770 γύρους σε ένα στίβο
ολυμπιακών προδιαγραφών
(400 μ.). Το μερίδιο λιανικών
πωλήσεων του Fiesta –πωλή-
σεις σε ιδιώτες– στην κατηγο-

ρία του αυξήθηκε κατά 1,2 πο-
σοστιαία μονάδα το Μάρτιο.
Οι εισερχόμενες παραγγελίες
των πελατών αυξήθηκαν επί-
σης κατά 8% το πρώτο τρίμηνο,
συγκριτικά με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. 
Το νέο Fiesta διατίθεται με
επτά εκδόσεις κινητήρων, εκ
των οποίων οι τέσσερις πω-
λούνται στην ελληνική αγορά
και εκπέμπουν κάτω από 100
g CO2/km, μεταξύ των οποίων
ο 1.0 EcoBoost «Διεθνής Κινη-
τήρας της Χρονιάς 2012». Ένα
στα τέσσερα Fiesta που που-
λήθηκαν φέτος στην Ευρώπη
είχε κινητήρα 1.0 EcoBoost. 
Το νέο Fiesta υιοθετεί επίσης
δυναμικό νέο εξωτερικό κι
εσωτερικό στιλ, με χαρακτη-
ριστική σχεδίαση, ποιότητα
κατασκευής και εργονομία.
Επίσης, προσφέρει το Ford
MyKey, με το οποίο οι γονείς
θέτουν περιορισμούς στους

νεαρότερους οδηγούς, με σκο-
πό τη βελτίωση της ασφάλειας. 
Επίσης, νέο για το Fiesta απο-
τελεί το σύστημα συνδεσιμό-
τητας SYNC της Ford με φω-
νητική ενεργοποίηση και υπη-
ρεσία Emergency Assistance,
με την οποία ο χρήστης μπορεί
να ειδοποιεί τα κέντρα επεί-
γουσας ανάγκης για ένα ατύ-
χημα σε 26 γλώσσες – αυτές
που ομιλούνται σε 40 ευρω-
παϊκές περιοχές. 
Στις αρχές της χρονιάς το Fiesta
αναδείχτηκε best seller στην
κατηγορία subcompact σε όλο
τον κόσμο για το 2012, με
723.130 ταξινομήσεις από την
Polk, κορυφαία πάροχο αυτο-
κινητιστικών δεδομένων και
πρόβλεψης τάσεων. Επίσης,
ήταν το «μικρό» με τις καλύ-
τερες πωλήσεις στην Ευρώπη
το 2012, σύμφωνα με την JATO,
με συνολικές πωλήσεις 306.405
οχημάτων. 
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Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Ηαίθουσα όπου ρυθμί-
ζονται οι λεπτομέρειες

των μελλοντικών αυτοκι-
νήτων της Ford δείχνει ελα-
φρώς ετερόκλητη με μία
πρώτη ματιά. Μεγάλοι λευ-
κοί τοίχοι σχηματίζουν τρία
επίπεδα με προβολείς που
δείχνουν εικόνες σε κάθε
πλευρά και στην οροφή,
ενώ στη μέση τοποθετείται
ένα ομοίωμα εσωτερικού
αυτοκινήτου. 
Ωστόσο, μόλις καθίσεις στο
αυτοκίνητο και φορέσεις
τα 3D γυαλιά που φέρουν
ανιχνευτές κίνησης, οι οθό-
νες δημιουργούν ένα υπερ-
ρεαλιστικό εικονικό κόσμο,
που σε μεταφέρει στο προ-
σομοιωμένο εσωτερικό
ενός νέου μοντέλου. 
Η Ford Motor Company το
ονομάζει «3-D CAVE» και
είναι κάτι που έχει αλλάξει
τον τρόπο σχεδιασμού και
βελτίωσης των αυτοκινή-

των. Αντί να κατασκευάζει
πολλαπλά πρωτότυπα –
μέσα από μία χρονοβόρα
και δαπανηρή διαδικασία–
η Ford χρησιμοποιεί το 
«3-D CAVE» για να δοκιμά-
σει και να βελτιώσει χιλιάδες
σχεδιαστικές λεπτομέρειες
ενός νέου αυτοκινήτου,
από τη θέση της ποτηρο-
θήκης μέχρι την ορατότητα
μέσω του πίσω παρμπρίζ. 
Το CAVE χρησιμοποιεί ένα
εξωτερικό περιβάλλον κι-
νουμένων εικόνων με πε-
ζούς και δικυκλιστές βοη-
θώντας τους μηχανικούς

να αξιολογήσουν την ορα-
τότητα από το εσωτερικό
του αυτοκινήτου. Επίσης,
τους επιτρέπει τη σύγκριση
πολλαπλών σχεδίων πα-
τώντας απλά ένα μπουτόν
– ακόμα και εσωτερικών
οχημάτων άλλων κατα-
σκευαστών. Το CAVE της
Ford στην Κολωνία υπο-
στηρίζεται από μία ίδια εγ-
κατάσταση στο Ντίαρμ-
πορν(ΗΠΑ), ενώ άλλες μο-
νάδες ενός μόνο επιπέδου
προβολής διευκολύνουν
την αναπαραγωγή πρω-
τοτύπων σε όλο τον κόσμο. 

H εικονική πραγματικότητα δίνει… ζωή στην πρωτοτυπία

Κορυφαία θέση για το Mitsubishi Space Star 

ΗAlfa Romeo είναι χορηγός στην πίστα της
Monza, μιας από τις πιο διάσημες και πα-

λαιότερες πίστες στον κόσμο. Με ισχύ δύο
ετών, για την περίοδο 2013-2014, η συμφωνία
ξεκίνησε με τη συμβολική παράδοση των «κλει-
διών» από τις 12 Μαΐου με την ευκαιρία του
τέταρτου γύρου του παγκοσμίου πρωταθλή-
ματος «Eni FIM SBK Superbike 2013», του οποίου
η Alfa Romeo είναι κορυφαίος χορηγός και

προσφέρει το επίσημο αυτοκίνητο ασφαλείας.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της συμφωνίας: 
8Διετής θα είναι η συνεργασία ανάμεσα στο
«ναό της ταχύτητας» και στη μάρκα αυτοκινήτων
που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ατμό-
σφαιρα της πίστας. 
8Αυτοκίνητα της Alfa Romeo είναι διαθέσιμα
στην παλαιότερη πίστα της Ιταλίας και τρίτη
παλαιότερη στον κόσμο. 

Tο Mitsubishi Space Star, αν και νέος
παίκτης στην αγορά αυτοκινήτου, έχει

ήδη κερδίσει μία εξαιρετική θέση στον
ευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδίασης του
Auto Bild Group. 
Το Space Star κέρδισε την 3η θέση –η κα-
λύτερη για ιαπωνικό αυτοκίνητο– στο φε-
τινό θεσμό των βραβείων του Auto Bild
Group, ενώ στις 2 πρώτες θέσεις βρέθηκαν
δύο ευρωπαϊκά μοντέλα. 
Η επιλογή έγινε από συνολικά 91 οχήματα
σε 6 κατηγορίες. Συγκεντρώθηκαν 200.000
ψήφοι από τις 15 εκδόσεις της ευρωπαϊκής
οικογένειας του Auto Bild. Το Space Star
συμμετείχε στην κατηγορία μικρών και
συμπαγών (compact) αυτοκινήτων, στην
οποία διαγωνίζονταν 16 μοντέλα. 
Στην Ευρώπη αντλεί ισχύ από μία νέα

γενιά ελαφρών και συμπαγών 3-κύλινδρων
βενζινοκινητήρων που διατίθενται με κυ-
βισμό 1.0 l ή 1.2 l. Ζωηροί και οικονομικοί
και οι δύο, χρησιμοποιούν μεταβλητό σύ-
στημα χρονισμού βαλβίδων MIVEC της
Mitsubishi Motors. Βασικός κινητήρας
είναι ένας 1.0 L με 52 kW (71 hp), ενώ επό-
μενη έκδοση είναι μία μονάδα 1.200 κυβ.
εκατ. με 59 kW (80 hp). 
Και οι δύο κινητήρες εντυπωσιάζουν με
τις εξαιρετικές τιμές κατανάλωσης και εκ-
πομπών CO2: ο μικρότερος κινητήρας με
σύστημα start-stop AS & G στο μικτό
κύκλο ΕΕ καταναλώνει 4,0 l/100 km, που
αντιστοιχεί σε εκπομπές CO2 μόλις 92
g/km, ενώ η ισχυρότερη έκδοση, αντί-
στοιχα, δεν υπερβαίνει τα 4,3 l/100 km
(100 g/km). 

Η Alfa Romeo χορηγός στην πίστα της Monza

FORD FIESTA: 
Ευρωπαϊκό best seller στην κατηγορία του το α’ τρίμηνο του 2013



Τ
ο Panda Trekking συνδυάζει

τα θετικά στοιχεία του κλα-
σικού Panda, όπως την ευε-
λιξία, την πρακτικότητα και

την οικονομία, με κάποια από τα ατού
της έκδοσης 4x4, όπως την αυξημένη
απόσταση από το έδαφος, τη SUV
εμφάνιση και την πανοραμική θέση
οδήγησης. Το bonus είναι κάποια ικα-

νότητα κίνησης σε σαθρά εδάφη,
χάρη στο σύστημα Traction+.
Απαλλαγμένο από το βάρος και το
επιπλέον κόστος της τετρακίνησης,
το Panda Trekking πραγματικά «δου-
λεύει» χάρη στα 150 χλστ. από το
έδαφος, τα ειδικά ελαστικά και το
σύστημα Traction+. 
Θα καλύψει απόλυτα το 99% των

αγοραστών, αφού και πεζοδρόμια
«ανεβαίνει» και μπορεί να κάνει το
κάτι παραπάνω σε μια αμμουδερή
παραλία ή μια λασπωμένη διαδρομή.
Στα μείον είναι η πρόωρη υποστρο-
φή λόγω ελαστικών, σε σχέση με το
απλό Panda. 
Ο TwinAir, όπως και στο απλό Panda,
τραβάει δυνατά, αν δεν έχεις επιλέξει
τη λειτουργία Eco για οικονομία. Πιε-
σμένος όμως, καίει αρκετά, κάνει θό-
ρυβο και εμφανίζει κραδασμούς. 
To FIAT Panda Trekking είναι διαθέσιμο
με τιμές που ξεκινούν από 12.290
ευρώ για τον κινητήρα βενζίνης Twi-
nair (συμπεριλαμβάνεται όφελος από-
συρσης και προωθητική ενέργεια),

ενώ οι εκδόσεις πετρελαίου (1,3 MTJ
75 PS) ξεκινούν από 13.055 ευρώ. 

Τι είναι το Traction+
Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύ-
στημα ελέγχου πρόσφυσης που βελ-
τιώνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου
σε ολισθηρές επιφάνειες, όταν το
αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα
μέχρι 30 χλμ./ώρα. Ουσιαστικά με-
ταφέρει τη ροπή από τον ένα κινη-
τήριο τροχό στον άλλο, ανάλογα με
τη διαθέσιμη πρόσφυση και σε συν-
δυασμό με το σύστημα ESP. 
Συνδυάζεται με ειδικά σχεδιασμένα

εκτός δρόμου (M+S) λάστιχα δια-
στάσεων 175/65 R15 και προσδίδει
στο αυτοκίνητο αυξημένες ικανό-
τητες κίνησης σε γλιστερά και σαθρά
εδάφη μακριά από την άσφαλτο,
σε σχέση με την απλή έκδοση του
Panda, φυσικά. 

Εσωτερικό: Όπως κάθε Panda
Στο εσωτερικό, δεν υπάρχει διαφορά
σε σχέση με τα απλά Panda, κάτι
που μεταφράζεται σε επαρκή ποι-
ότητα κατασκευής, πρακτικότητα
και μοντέρνα σχεδίαση. Τη διαφορά
κάνει η ψηλή θέση οδήγησης, όπως
στο 4x4, και η παρουσία του κουμ-
πιού για την ενεργοποίηση του συ-
στήματος Traction+ στη βάση της
κεντρικής κονσόλας. Οι χώροι επι-
βατών και αποσκευών ικανοποιούν
και με το παραπάνω για τα δεδομένα
της κατηγορίας. 
Όπως και στο Panda 4x4, το επίπεδο
του βασικού εξοπλισμού της έκδοσης
Trekking είναι αρκετά πλούσιο. 

53αυτοκίνητο
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Το Σάββατο 1 Ιουνίου μόνο στηνΚΕΡΔΙΣΤΕ
www.paragogi.net
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Προσφέρει ευελιξία, πρακτικότητα
και οικονομία 

Βενζινοκίνητες
αντλίες νερού

FIAT PANDA TREKKING

Όσοι θέλουν ένα αυτοκίνητο πόλης με εμφάνιση SUV και
κάποιες ικανότητες κίνησης στα σαθρά εδάφη αλλά δεν έχουν
ανάγκη την τετρακίνηση με το επιπλέον κόστος της θα βρουν
στο FIAT Panda Trekking αυτό ακριβώς που χρειάζονται.

Το FIAT Panda Trekking

είναι ένα αυτοκίνητο

πόλης με εμφάνιση SUV

και ικανότητες κίνησης 

σε δύσβατα μονοπάτια
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Το μενού του Σαββατοκύριακου &       Το μενού του Σαββατοκύριακου &       
σταράτες 

κουβέντες

Θα τη μάθει την αλήθεια;
Eκτός από τον Γιάχο και την αλητοπαρέα, οι
Μπακοκαυμενάκηδες σκοπεύουν να εξηγήσουν
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό
και τι συνέβη πριν από δύο καλοκαίρια; Ο πρω-
θυπουργός ενδιαφέρεται να μάθει πως έπεσε
ο Ηρακλής το καλοκαίρι του 2011; 

Δεν σε θέλει
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Σάκης Τσιώλης
διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου προπονητή.
Και καλά πέρσι ήταν ο Βαβέρδε, αλλά φέτος
να την πάθεις από τον Δώνη; 

Μόνο με χάπια το τέλος
Δεν είναι και μικρό πράγμα μία αγωνιστική
πριν το τέλος να διεκδικούν την άνοδό τους
τόσες πολλές ομάδες. Θα αδειάσουν τα φαρ-
μακεία από ηρεμιστικά χάπια, ώστε να μπο-
ρέσουν οι άνθρωποι να αντέξουν το χιτσκοκικό
φινάλε. 

Έκλεισε ο ένας, 
παίρνει σειρά ο άλλος

Όπως όλα δείχνουν, η πρώτη μεταγραφή του
Ιουνίου για τον Ολυμπιακό θα είναι ο Πέτρος

Μάνταλος της Ξάνθης. Η
δεύτερη είναι εκείνη του
Σισοκό, που είναι σε ανα-
ζήτηση του επόμενου
σταθμού της καριέρας
του. Στη Γερμανία εκτιμούν
και υποστηρίζουν (κάτι
θα ξέρουν καλύτερα) πως
ο παίκτης είναι μία ανάσα

από τους Νταμπλούχους Ελλάδας. 

Σούπερ ντιλ 
Κοντά στα 700.000 ευρώ θα βάλει η Ξάνθη
στο ταμείο της, μετά τη συμφωνία με τους Ρώ-
σους της Ζενίτ για τη μεταγραφή του Λοντιγκίν.
Θα έλεγα κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό
για τα σημερινά δεδομένα τα χρήματα αυτά. 

Τον Ατρόμητο 
θα τον… Ανορθώσει; 

Πολλά ακούγονται για τον
προπονητή της Ανόρθωσης
Πάμπο Χριστοδούλου, ότι θα
αναλάβει την ομάδα του Ατρο-
μήτου. Επίσημα δεν λέγεται
τίποτα και από τις δύο πλευρές.
Εκτίμηση δική μου; Μάλλον
πάμε για γάμο… 

Έχει γίνει συνήθεια
Τα πρώτα αποτελέσματα για τις ομάδες που δεν παίρνουν άδεια είναι ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός
αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εγγυητική του ύψους 15.000.000 ευρώ, που του ζητήθηκε
και δεν κατατέθηκε. Τα Γιάννινα δεν κατέθεσαν εγγυητική 500.000 ευρώ και οι εγγυήσεις
που προσκομίστηκαν από τρεις επιχειρηματίες για λογαριασμό της ομάδας των Ιωαννίνων
δεν έγιναν δεκτές. Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη βιωσιμότητά του, ενώ ο Άρης είχε
φάκελο ελλιπέστατο, όπως και ο Πανιώνιος. Προβλήματα έχει και η ομάδα του Πανθρακικού,
αν και οι Ακρίτες εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι δεν θα έχουν μπλεξίματα αφού δεν χρωστούν,
καθώς και για τυπικούς λόγους ΑΕΚ και Κέρκυρα, που ήδη έχουν υποβιβαστεί. Έτσι λοιπόν
άδεια σε πρώτο βαθμό οι ομάδες αυτές δεν παίρνουν. Σε ό,τι αφόρα το δεύτερο βαθμό οι
αποφάσεις θα έχουν εκδοθεί μέχρι τις 2 Ιουνίου, αφού την επομένη πρέπει να δηλωθούν
στην UEFA οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη τη νέα αγωνιστική
περίοδο. Φυσικά, το γελοίο της ιστορίας είναι ότι από τη στιγμή που τα κριτήρια είναι
δεδομένα και απολύτως εναρμονισμένα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, δηλαδή για να παίξουν
οι ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρέπει να έχουν ένα σωστό απ’ όλες τις απόψεις
φάκελο, πώς γίνεται να μην ξέρει η κάθε ΠΑΕ αν τα καλύπτει αυτά τα κριτήρια ή όχι, αλλά
να ρίχνει κάθε φορά μετά την ευθύνη στην ΕΠΟ. Κύριοι, ο νόμος είναι ένας και ξεκάθαρος,
τα κριτήρια τα ξέρετε από την αρχή, τα υπόλοιπα είναι καραγκιοζιλίκια και φτηνές δικαιολογίες.
Εάν έχετε όλα αυτά που χρειάζονται στο φάκελό σας όλα καλά, αν όχι άδεια να μην πάρετε.
Αυτή η ελληνική συνήθεια να θεωρούμε δεδομένο ότι στο τέλος κάποιος θα κάνει τα στραβά
μάτια και θα τα καταφέρουμε δεν γίνεται να συμβαίνει συνεχώς. Και ειδικά φέτος τέσσερις
ομάδες δεν θα πάρουν άδεια και δεν θα φταίει καμιά ΕΠΟ, αλλά οι ίδιες οι ομάδες που δεν
διορθώνονται με τίποτα. Για την ιστορία οι ομάδες, που τους χορηγήθηκε άδεια είναι ο
Αστέρας Τρίπολης, η Βέροια, η Ξάνθη, ο Ατρόμητος, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Πλατανιάς
Χανίων. 

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

Á  ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΕΪ ΟΦ
Ξεκαθαρίζει η πρώτη θέση

8 Κυριακή 26-05-2013:
ΠΑΟΚ – ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (18:15 Nova sports)
Μετά το αρχοντικό πέρασμα του ΠΑΟΚ από

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
ΠΛΕΪ ΟΦ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 73 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 42

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 72 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 41
ΠΑΟΚ 7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 72 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 39
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 5 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 72 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 39
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. 71 ΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 36

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 70 ΧΑΝΙΑ 35
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 67 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑ 34
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 65 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 33
ΛΑΡΙΣΑ 60 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 33
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 60 ΡΟΥΒΑΣ 30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 54 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ 50 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 50 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ (ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 39
ΠΙΕΡΙΚΟΣ 39
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡ. 38
ΦΩΚΙΚΟΣ 37
ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 34
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 29
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 27
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 15
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την Τρίπολη φωνάζοντας «παρών» στη
μάχη για το σεντόνι, στο παιχνίδι της Τούμπας
η νίκη είναι μονόδρομος. Αν καταφέρει και
την πάρει, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα
έχει σχεδόν καπαρώσει το δεύτερο εισιτήριο
για το Τσάμπιονς Λίγκ. 
Για τον Αστέρα τα πράγματα είναι πιο δύ-
σκολα, η αναμέτρηση αυτή είναι χωρίς
αύριο, και σίγουρα θα τα παίξει όλα για
όλα απέναντι στον ΠΑΟΚ με έναν και μόνο
στόχο, αυτό της νίκης. Προτεινόμενο σημείο
στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (20:30
Nova sports) 
Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα είναι η
συνέχεια εκείνης στους Ζωσιμάδες, με το
πάθος, την ένταση, τις φάσεις και γκολ. Και
οι δύο ομάδες θα παίξουν για τη νίκη και
σε αγωνιστικό χώρο καλύτερο από αυτόν
στα Γιάννενα, το οποίο έχει κριθεί ακατάλ-
ληλο για αγώνες της Σούπερ Λιγκ ενόψει
της επόμενης σεζόν. Προτεινόμενο σημείο
στο ΠΡΟΠΟ 1 2. 
8 Την Τετάρτη 29 Μαΐου θα διεξαχθεί η
5η αγωνιστική:
ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (18:15 Nova sports) 
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (20:30
Nova sports) 

Β́  ΕΘΝΙΚΗ
Πόλεμος για την άνοδο 

8 Οι αγώνες της 42ης αγωνιστικής που θα

διεξαχθούν την Κυριακή 26-05-2013 είναι: 
ΚΑΛΛΟΝΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (18:00):
Παιχνίδι που αν κάποιος δεν έχει πάρει
ηρεμιστικά χάπια δεν πρέπει να το παρα-
κολουθήσει, όπως επίσης και αυτοί που
έχουν προβλήματα με την καρδιά τους. Σε
ένα παιχνίδι που όποιος κερδίσει πάει Α’
Εθνική, αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία
του συγκεκριμένου αγώνα. Και οι δύο
ομάδες είναι πολύ καλές και ικανές για τη
νίκη. Τα ερώτηματα που τίθενται γι’ αυτό
το παιχνίδι είναι, πρώτον, πώς θα είναι προ-
ετοιμασμένες οι ομάδες στον ψυχολογικό
τομέα για να φέρουν εις πέρας ένα τόσο
δύσκολο και κρίσιμο ματς και, δεύτερον, η
διαιτησία τι ρόλο θα παίξει. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 2. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ (18:00):
Με νίκη θέλουν να τελειώσουν τις υποχρε-
ώσεις τους και οι δύο ομάδες. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (18:00 ΟΤΕ
ΤV): Και οι δύο oμάδες θέλουν τη νίκη. Ο
Εργοτέλης περισσότερο διότι με νίκη ανε-
βαίνει απευθείας Α’ Εθνική. Όσο για τη Νίκη
Βόλου, και η ισοπαλία δεν τη χαλάει, αλλά,
αν χάσει, αντίο και τα πλέι οφ. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ Χ. 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
(18:00): Το ότι έχασε βαθμούς από ομάδες
που δεν θα έπρεπε το έκανε, το ότι έφερε
ισοπαλία με τον Εθνικό Γαζώρου αντί για
ένα καθαρό 3-0 και αυτό το κατάφερε.
Τώρα η ομάδα της Ριζούπολης είναι με την
πλάτη στον τοίχο και θέλει πάση θυσία
τους τρεις βαθμούς για να μην μπλέξει. Το
αν το καταφέρει και περάσει νικηφόρα από
την Πάτρα εξαρτάται μόνο από τους παίκτες
του Απόλλωνα. Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 2. 
ΚΑΒΑΛΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(18:00): Με νίκη θεωρώ ότι θα τελειώσει
τις υποχρεώσεις της η ομάδα της Καβάλας.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑ-
ΝΟΜΗΣ (18:00): Είναι πολύ κοντά στην πα-
ραμονή, φτάνει να κερδίσει την αδιάφορη
Αναγέννηση Επανομής, χωρίς να νοιάζεται
για το τι θα κάνει ο Θρασύβουλος. Προτει-
νόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1.
ΛΑΡΙΣΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ (18:00): Άλλη μια
χρονιά χαμένη για τη Λάρισα, που πληρώνει
αμαρτίες παρελθόντος. Αγγαρεία και για
τους 22 ποδοσφαιριστές θα είναι το παιχνίδι
αυτό. Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1
2. 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ(18:00
ΟΤΕ ΤV): Μόνο νίκη αναζητά ο Γηραιός για
να ελπίζει σε απευθείας άνοδο, που θέλει

να μην υπάρξει νικητής στο Καλλονή –
Ολυμπιακός Βόλου ή να γκελάρει ο Απόλ-
λωνας ή ο Εργοτέλης. Από την άλλη, ένα
θαύμα αναζητά ο Παναιτωλικός, που θέλει
νίκη κόντρα στον Ηρακλή, ήττα του Απόλ-
λωνα ή του Εργοτέλη και να υπάρξει νικητής
στο παιχνίδι της Καλλονής με τον Ολυμπιακό
Βόλου. Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ
1 Χ 2. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
(18:00): Και να πάρει τους τρεις βαθμούς
της νίκης η ομάδα της Φυλής, θα είναι αυτή
που θα ακολουθήσει την Επανωμή στην Γ’
Εθνική, εκτός και αν η ομάδα των Μεγάρων
αυτοκτονήσει. Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 1 2. 
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (18:00): Τη
νίκη θέλει η ομάδα των Σερρών, αλλά και
ήττα της Νίκης Βόλου. Ακόμη και ισοπαλία
να έρθει στο παιχνίδι του Βόλου, ο Παν-
σερραϊκός δεν μπαίνει στα πλέι οφ, διότι
σε ισοβαθμία με τη Νίκη έχει το πλεονέκτημα.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 2 Χ. 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Έχει ρεπό. 

Γ́  ΕΘΝΙΚΗ
(ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)

8 Οι αγώνες της 26ης αγωνιστικής θα διε-
ξαχθούν την Κυριακή 26-5-2013: 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΡΟΥΒΑΣ (16:00) 
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ (17:00)
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ (17:00)
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
(17:00)
Α.Ο. ΧΑΝΙΑ – Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑ (17:00)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ:
Δεν θα διεξαχθεί, λόγω παραίτησης του
Εθνικού Αστέρα από το πρωτάθλημα της
Γ’ Εθνικής. 
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ: Έχει ρεπό.

Aν θέλει πληρώνει

Αν θέλει η καινούρια ΑΕΚ, που θα προκύψει
από την πτώχευση και την εκκαθάριση της
ΠΑΕ, μπορεί να μη δώσει δεκάρα… τσακιστή
από τα οφειλόμενα σε πρώην και νυν ποδο-
σφαιριστές, Έλληνες και ξένους, και ας προ-
σφύγουν για τα χρωστούμενα στη FIFA. 

Άρχισαν τα ψέματα 

Το υπουργείο Εμπορίου επέστρεψε ως απα-
ράδεκτη την αίτηση που κατατέθηκε από τη
διοίκηση του Σκόρδα. Έτσι, τα μεγάλα λόγια
του Λάμπρου Σκόρδα ότι όλα είναι εντάξει
και σωστά για την αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου της ΠΑΕ Άρης έπεσαν πολύ γρήγορα
στο κενό.

Με καρδιά πρωταθλητή

Με έξι νίκες, πέντε ισοπαλίες και μόλις μία
ήττα στο δεύτερο γύρο, αλλά και με πολλά
οικονομικά προβλήματα, η Προοδευτική βρί-
σκεται κοντά στο όνειρο της Β’ Εθνικής. Πε-
ριμένει δύο αποτελέσματα για να πετύχει το
«θαύμα» της ανόδου. Θέλει ισοπαλία στα
Χανιά και να μην κερδίσει στο Φωστήρα η
ομάδα του Πανηλειακού. 

Θα κερδίσει;
Δεν ξέρω και ίσως να μην καταλαβαίνω το
νόημα της μήνυσης που έκανε ο Παναθηναϊκός.
Το θέμα είναι αν έχει να κερδίσει με την κίνηση
αυτή, ή αν στο τέλος χάσει. Θα περιμένουμε
να δούμε τι θα γίνει τελικά. 

         της Δευτέρας         της Δευτέρας
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις

Θα το δούμε 
και αυτό;

Τη δυναμική παρέμβαση της FIFA και της
UEFA θα ζητήσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος

Σαρρής για το θέμα της μηνυτήριας αναφοράς
που κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού,
Βασίλης Κωνσταντίνου. Δεν αποκλείεται να έρθει
έγγραφο που να αποκλείει προσωρινά την Εθνική

Ομάδα και τους συλλόγους από τις διεθνείς
διοργανώσεις, έως ότου αποσυρθούν από

την τακτική δικαιοσύνη οι υποθέσεις
που αφορούν αποφάσεις δι-

αιτητών.

ΕΝ ΘΕΡΜΩ
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