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σελ. 18

σελ. 40

Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
μόνο στα χαρτιά, περιοχές ολόκληρες οι οποίες είτε
θέλουν να απενταχθούν από το χαρακτηρισμό των
ΠΟΠ είτε δεν ξέρουν καν ότι έχουν προϊόντα ΠΟΠ και
άλλα ευτράπελα, συνθέτουν το χώρο των επώνυμων
ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Φέτος, συμπληρώνονται
21 χρόνια από τότε που η ΕΕ θέσπισε για πρώτη φορά
καθεστώς για προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία

Προέλευσης. Σήμερα, αν και συνήθως ακριβότερα σε
τιμή, τα ΠΟΠ και τα προϊόντα Προστατευόμενης Γεω-
γραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) έχουν κερδίσει την εκτίμηση
των καταναλωτών. Όμως, το σύστημα μπάζει από
παντού. Μάλιστα, ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα» παραδέχεται ότι
υπάρχει μεγάλο θέμα με τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, προαναγ-
γέλλοντας ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση των φα-
κέλων αυτών των προϊόντων. 

Εκτός «χαρατσιού»

οι κατ’ επάγγελμα
αγρότες
Σενάριο για πλήρη απαλλαγή της
αγροτικής γης των κατ’ επάγγελμα
αγροτών από τον ενιαίο φόρο ακι-
νήτων επεξεργάζεται το υπουργείο
Οικονομικών με απόφαση της Δια-
κομματικής Επιτροπής.

σελ. 4

σελ. 12

ΑΓΝΟ: Εδώ επενδυτής
εκεί επενδυτής…
Την άκρη του νήματος για το τι μέλλει
γενέσθαι με τη γαλακτοβιομηχανία
της ΑΓΝΟ αναζητούν εργαζόμενοι,
κτηνοτρόφοι και πιστωτές.

«Γλιστράνε» στο λάδι
375 εκατ. το χρόνο!
Απώλειες-μαμούθ καταγράφει η ελ-
ληνική οικονομία σε ετήσια βάση
από την ολιγωρία των αρμοδίων να
προωθήσουν την τυποποίηση του
εξαιρετικής ποιότητας έξτρα παρθέ-
νου ελληνικού ελαιολάδου. 

σελ. 14

Κρήτη: Ένα brand name με υπεραξία!
σελ. 6-9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 4+1 άμυνες στη

φοροκαταιγίδα των
τεκμηρίων

3Κάτι κινείται στην 
ανταγωνιστικότητα

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ 

ΜΕ «ΘΑΥΜΑΤΑ»

ΚΑΙ «ΝΙΚΕΣ»

Τη συνταγή για να

ξεπεραστεί η κρίση 

µε το αντιρατσιστικό

αναζητά το Μαξίµου >�

> ��

>��

4+1 ΑΜΥΝΕΣ ΣΤΗ

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙ∆Α 

ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Η µεγάλη παγίδα της εφορίας 

σε χαµηλόµισθους και

χαµηλοσυνταξιούχους

Πώς µπορείτε να αµυνθείτε

απέναντι στη «βαναυσότητα»

των τεκµηρίων 

Ποιοι είναι οι «επικίνδυνοι»

κωδικοί που βγάζουν έξτρα φόρο

>�
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ΣΥΡΙΖΑ: 
ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ο ΑΛΕΞΗΣ
Γιατί επέλεξε να ρίξει

τώρα το γάντι στο

Σαµαρά για δηµόσια

τηλεοπτική
αντιπαράθεση
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ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μικρά αλλά σταθερά

βήµατα βελτίωσης των

επιδόσεων της ελληνικής

οικονοµίας 

∆ΥΟ «ΚΑΥΤΕΣ» ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
�Σε εξέλιξη η σηµαντικότερη

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

στην ιστορία του ελληνικού

τραπεζικού κλάδου

�Η επιτυχία της Εθνικής θα κρίνει

σε µεγάλο βαθµό τη συνολική

επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης

των τραπεζών

�Σε εξέλιξη η σηµαντικότερη

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

στην ιστορία του ελληνικού

τραπεζικού κλάδου

�Η επιτυχία της Εθνικής θα κρίνει

σε µεγάλο βαθµό τη συνολική

επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης

των τραπεζών

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ

Επαγγελµατίας

πωλητής: Η θέση µε τη

µεγαλύτερη δυσκολία

κάλυψης στην Ελλάδα

για 5η χρονιά

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ�ΤΩΝ�φΑκΕλΩΝ�πΡοΑΝΗγγΕιλΕ�ο�Ελγο�«ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ανω κάτω
Πόσο θα περιμένουν
ακόμα οι ΕΑΣ; 
Σε νευρική κρίση έχουν περιέλθει οι
ΕΑΣ της χώρας εξαιτίας της πολύμηνης
καθυστέρησης στην εφαρμογή του
νόμου που προβλέπει αναστολή των
διώξεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές
των οργανώσεων. 

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 26 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 1.6.2013

Τα φθινοπωρινά ή χειμωνιάτικα
σιτηρά, οι τάσεις καλλιέργειας, η
παραγωγή και η προσαρμοστικό-
τητα. 

Σιτηρά: Τα πιο σημαντικά
φυτά στον κόσμο

σελ. 20

οι παραγωγοί για τα ΠΟΠ

Η τεχνολογία στην
υπηρεσία του αγρότη 
Μία από τις σημαντικότερες επεν-
δύσεις στην πληροφορική χαρακτη-
ρίζει το «Gaia Επιχειρείν» ο επικεφαλής
του προγράμματος Γιάννης Κουφου-
δάκης.  

Βενζινοκίνητες
αντλίες�νερού

΄
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Έβαλε «πλάτη», αλλά…  

Π
ριν από μία εβδομάδα, σε

αυτήν εδώ τη στήλη, γράφα-
με, μεταφέροντας τη φωνή
αγωνίας των εκατοντάδων

χιλιάδων παραγωγών και των οικογενειών
τους, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να
μπαίνουν άλλο από τους ασκούντες την
εξουσία εντός και εκτός Ελλάδος στο
«ίδιο τσουβάλι» οι κατ’ επάγγελμα αγρό-
τες με όσους έχουν μια ευκαιριακή σχέση
με τη γη, με εκείνους που συμπληρώνουν
το εισόδημά τους μέσα από μια περι-
στασιακή ενασχόλησή τους με την ύπαι-
θρο. Μέσα απ’ όσα υποστηρίξαμε, το-
νίσαμε ότι ήρθε η ώρα επιτέλους η πο-
λιτεία να στηρίξει πρώτα απ’ όλους τους
επαγγελματίες αγρότες και μετά όλους
τους άλλους. Η απόφαση που πήρε την
περασμένη Τετάρτη η διακομματική
επιτροπή για την απαλλαγή των κατ’
επάγγελμα αγροτών από τον ειδικό
φόρο ακινήτων έδειξε ότι η τρικομματική
κυβέρνηση κατάλαβε ότι πρέπει να κι-
νηθεί με αποφασιστικότητα προς αυτή
την κατεύθυνση. Να βάλει δηλαδή «πλά-
τη» σε εκείνους που δίνουν καθημερινά
τη μάχη της επιβίωσης δουλεύοντας
σκληρά κάτω από αντίξοες συνθήκες,
αντίθετα απ’ όσα ισχυρίζονται ορισμένοι
μανδαρίνοι της εξουσίας, αλλά και κά-
ποιοι άλλοι που ασκούν κριτική βολεμένοι
στον αναπαυτικό τους καναπέ ή σε τη-
λεοπτικά παράθυρα. Το σημαντικό αυτό
βήμα που έκανε η κυβέρνηση μπορεί
να ανακούφισε τους αγρότες, δεν τους
λύνει όμως τα μεγάλα προβλήματα που
έχουν. Δεν τους βγάζει από την εντατική
όπου βρίσκονται οι περισσότεροι από
αυτούς. Για να βγουν, η κυβέρνηση
πρέπει να επιδείξει στη χάραξη της
αγροτικής της πολιτικής ακόμα μεγα-
λύτερο θάρρος και διορατικότητα από
αυτό που επέδειξε με την απόφαση που
πήρε για το θέμα της φορολόγησης των
αγροτεμαχίων. Να βάλει δηλαδή μεγα-
λύτερη πλάτη!

Γιάννης Τασσιόπουλος

τους Νομούς Ροδόπης και Ξάν-
θης, καθώς και τη συνεργασία
με τον όμιλο Πέτσα, παρουσίασε
σπαραγωγούς στην Κομοτηνή
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της Πειραιώς.

σελ. 42

Σήμα κινδύνου για 
το πόσιμο νερό του πλανήτη

Πεντακόσιοι επιστήμονες απ’
όλο τον κόσμο προειδοποιούν
σε ανησυχητικούς τόνους ότι η
πλειονότητα των κατοίκων της
Γης θα αντιμετωπίσει σοβαρή
έλλειψη νερού ήδη από το 2050,
λόγω αλόγιστης κατανάλωσης,
ρύπανσης των υδάτων και κλι-
ματικής αλλαγής. 

σελ. 47

ληθεί φέτος το σιτάρι, τη στιγμή
που ο αλωνισμός έχει προχω-
ρήσει και οι πρώτες ποσότητες
θα παραληφθούν από τις Ενώσεις
την προσεχή εβδομάδα.

σελ. 17

Ο όμιλος Μπίμπα «σπάει το
ρόδι» στον πρωτογενή τομέα

Χρέος της εταιρείας να συμβάλει
στην ανάπτυξη της χώρας χα-
ρακτηρίζει η κα Μαριλένα Μα-
νιουδάκη, αντιπρόεδρος της
Mpimpas Investing Group, την
επέκταση του ομίλου στον πρω-
τογενή τομέα παραγωγής, με
την ανάπτυξη εναλλακτικής βιο-
καλλιέργειας ροδιάς σε έκταση
10.000 στρεμμάτων στη Βοιωτία. 

σελ. 19

Η διατροφή 
ασπίδα κατά του ήλιου

Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο,
ειδικά χωρίς να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας,
μπορεί να επιφέρει δυσάρεστα
αποτελέσματα. Και ενώ όλοι ανα-
ζητούν αντιηλιακές κρέμες με
υψηλό δείκτη προστασίας, οι επι-
στήμονες αναφέρουν πως υπάρ-
χουν τροφές, που, χάρη στα συ-
στατικά μας τους, προστατεύουν
το δέρμα από τον ήλιο. 

σελ. 39

Πειραιώς: Συμφωνία για συμ-
βολαιακή γεωργία στο βαμβάκι 
Τα πλεονεκτήματα της συμβο-
λαιακής γεωργίας στον τομέα
της καλλιέργειας βαμβακιού για

Πώς θα «ανθίσει» 
η βιοπαραγωγή;

Στον… αέρα βρίσκονται εκατον-
τάδες βιοκαλλιεργητές στη χώρα
μας, καθώς τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο δεν έχουν αξιολογηθεί οι
αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για
την παραγωγή μη συμβατικών
προϊόντων. Η καθυστέρηση αυτή
έρχεται να προστεθεί στην έλ-
λειψη ρευστότητας των παρα-
γωγών, αλλά και στις μειωμένες
τιμές πώλησης προϊόντων.

σελ. 11

Σιτάρι: Ραντεβού στα τυφλά
με την αγορά

Σε παιχνίδι για γερά νεύρα εξε-
λίσσεται το «μυστήριο» γύρω
από την τιμή στην οποία θα πω-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στη Γερμανία με αγάπη!
Τα ξακουστά κρασιά, και ιδιαίτερα ο αφρώδης οίνος
της ΕΑΣ Αμυνταίου, αλλά και το φυσικό μεταλλικό νερό
«Ξινό Νερό», έχουν κινήσει το ενδιαφέρον Γερμανών
επιχειρηματιών σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εξαγωγής
τους στη γερμανική αγορά. Το θέμα συζητήθηκε στις
επαφές που είχε στο Αμύνταιο ο υφυπουργός Εργασίας
της Γερμανίας και εντεταλμένος για την ελληνογερμανική
συνεργασία Γιοακίμ Φούχτελ, που συνοδευόταν από
πολυπληθή αποστολή. Η γερμανική αντιπροσωπεία επι-
σκέφθηκε το εργοστάσιο εμφιάλωσης του Ξινού Νερού,
για το οποίο ήδη υπάρχει ενδιαφερόμενη εταιρεία που
επιθυμεί να αντιπροσωπεύσει ένα ποιοτικό μεταλλικό
νερό στη γερμανική αγορά, καθώς και το οινοποιείο
της ΕΑΣ Αμυνταίου. Όπως έγινε γνωστό, μέσα από συγ-
κεκριμένες συνεργασίες μπορεί το οινοποιείο της ΕΑΣ
Αμυνταίου και τα υπόλοιπα οινοποιεία της περιοχής να
εξάγουν τα προϊόντα τους ή να κινηθούν και προς την
κατεύθυνση ενίσχυσης του εναλλακτικού τουρισμού
στην περιοχή.  



Η
Επιτροπή για τον Ενιαίο

Φόρο Ακινήτων συνε-
δρίασε την Τετάρτη για
περισσότερες από 3 ώρες

και, παρότι οι εργασίες άνοιξαν σε
τεταμένο κλίμα, η τελική απόφαση
ήταν ομόφωνη και από τα τρία κόμ-
ματα. Το υπουργείο καλείται τώρα
να εξετάσει το δημοσιονομικό κό-
στος από μια τέτοια απόφαση και
πώς αυτό θα κατανεμηθεί εσωτερικά
ώστε να καλυφθεί.
Η επόμενη συνάντηση της Διακομ-
ματικής ορίστηκε για την επόμενη
Τρίτη, οπότε και τα μέλη της ενδέ-
χεται να καταλήξουν στην τελική
εισήγηση, στη βάση της οποίας το
υπουργείο Οικονομικών θα καταρ-
τίσει το νομοσχέδιο, το οποίο η κυ-
βέρνηση έχει δεσμευτεί να παρου-
σιάσει έως το τέλος Ιουνίου.
Το «κενό» από την απαλλαγή των
αγροτών, σύμφωνα με τις προτάσεις
μελών της διακομματικής, μπορεί
να καλυφθεί με υπερδιπλάσιο φόρο
στα μη αγροτικά αγροτεμάχια, ήτοι
πάνω από 20 ευρώ το στρέμμα, κα-
θώς και με μεγαλύτερη επιβάρυνση

για κάποιες κατηγορίες ακινήτων
νομικών προσώπων.
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις υπο-
λογίζονται στα 37 εκατ. στρέμματα,
εκ των οποίων:
8 τα 25 εκατ. στρέμματα είναι μο-

νοετούς καλλιέργειας,
8 τα 9 εκατ. στρέμματα είναι ελιές

και
8 τα 3 εκατ. στρέμματα είναι πο-

λυετούς καλλιέργειας.
Από την αποτελεσματικότητα της
φορολόγησης των αγροτεμαχίων
θα κριθεί και το εύρος των πρόσθε-
των επιβαρύνσεων στα αστικά ακί-
νητα, από τα οποία ήδη αναζητούνται
περίπου 700 εκατ. ευρώ παραπάνω
σε σχέση με το αρχικό σενάριο.
Ήδη επανεξετάζεται η δυνατότητα
αφορολογήτου, με την πρόταση του
βασικού σεναρίου να κάνει λόγο
για 50.000 ευρώ, ενώ δεδομένες θα
πρέπει να θεωρούνται οι μεγαλύ-
τερες επιβαρύνσεις στις μεσαίες πε-
ριουσίες, ήτοι πάνω από 200.000-
300.000 ευρώ, αλλά και υψηλότερος
ανώτατος συντελεστής ήτοι τουλά-
χιστον 2% αντί 1,5%.

3επικαιρότηταΣάββατο 1 Ιουνίου 2013

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό
τον τίτλο «50 βενζινοκίνητες αντλίες νερού
και 100 ψεκαστήρες πλάτης» από την εβδο-
μαδιαία 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 1 Ιουνίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 50 βενζινο-
κίνητες αντλίες νερού και 100 ψεκαστήρες

πλάτης, τα οποία θα κερδίσουν 150 τυχεροί
νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νι-
κητών: 
4.1. Σε εκατό πενήντα (150) φύλλα της Εφη-
μερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει το Σάββατο
1 Ιουνίου 2013, υπάρχει στη σελίδα 3 της
εφημερίδας μια κόκκινη σφραγίδα με την
ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό – αναγνώστες της εφημερίδας,
οι οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα
φύλλα, θα βρουν τις σφραγίδες και θα τα
προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία
της εφημερίδας στην Αθήναεπί της Λεωφόρου
Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου
2013 (ώρες: 09:30 - 18:00). 
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμ-
φανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία,

χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του μηχα-
νήματος και απόλλυται οριστικά για το συμ-
μετέχοντα. Σε περίπτωση που κάποιος από
τους τυχερούς αναγνώστες δεν έχει τη
δυνατότητα να προσέλθει αυτοπροσώπως
στα γραφεία της διοργανώτριας, ώστε να
προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει
να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την
εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των
αγροτών» να δηλώσει τα στοιχεία του και
στη συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη
της προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα
γραφεία της διοργανώτριας (Λεωφόρος
Συγγρού 35 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα). Το δώρο
θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της
εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
ή θα αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυ-
χερού αναγνώστη. 
4.2.  Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια

δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες και
λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του
φύλλου της 1ης Ιουνίου 2013, σε περίπτωση
που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με
οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της
εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού
θα ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο
επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και
διατηρεί ρητά το δικαίωμανα γνωστοποιεί
τους τυχερούς που θα κερδίσουν τα
έπαθλα με οποιονδήποτε τρόπο και
κάθε πρόσφορο μέσο όπως -ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά- φωτογραφίες, φιλμ,
βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει
κάθε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό
με την απονομή του επάθλου, χωρίς
καμία πρόσθετη αμοιβή προς τους
συμμετέχοντες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

Γλιτώνουν το χαράτσι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες
Να εκπονήσει σενάριο για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων
που θα προβλέπει πλήρη απαλλαγή της αγροτικής γης 
των κατ’ επάγγελμα αγροτών ζήτησαν από το υπουργείο
Οικονομικών όλα τα κόμματα που μετέχουν 
στη διακομματική επιτροπή για το θέμα.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ «ΚΕΝΟ»

Το «κενό» από την

απαλλαγή των αγροτών,

σύμφωνα με τις προτάσεις

μελών της διακομματικής,

μπορεί να καλυφθεί με

υπερδιπλάσιο φόρο στα

μη αγροτικά αγροτεμάχια,

καθώς και με μεγαλύτερη

επιβάρυνση για κάποιες

κατηγορίες ακινήτων

νομικών προσώπων

Οι επίμαχες καλ-
λιεργούμενες

εκτάσεις των κατ’ επάγ-
γελμα αγροτών υπολογί-
ζονται στα περίπου 14 εκατ.
στρέμματα. Εάν απαλλαγούν οι κατ’
επάγγελμα αγρότες, μένουν προς
φορολόγηση:
823 εκατ. στρέμματα καλλιεργού-

μενης έκτασης,
823 εκατ. στρέμματα βοσκοτόπων,
86 εκατ. στρέμματα ιδιωτικών δασών και
8150.000 στρέμματα λατομείων, που υπολογίζεται

ότι είναι χαμηλής αξίας άρα και απόδοσης.

Τι… μένει για φορολόγηση

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



Η
απόρριψη, για μια ακόμη

φορά, από τις δικαστικές
αρχές της αίτησης ασφα-
λιστικών μέτρων για προ-

σωρινή προστασία από τους πιστωτές,
μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση
για ένταξη ή μη της εταιρείας στο
άρθρο 99 και οι πληροφορίες από
τη διοίκηση για εισαγωγή στρατηγικού
επενδυτή στην ΑΓΝΟ, δίχασαν τους
άμεσα εμπλεκόμενους με την εταιρεία. 

Κολιός: Βρέθηκε ο επενδυτής
Από την πλευρά της διοίκησης υπο-
στηρίζεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά
σε συμφωνία με επενδυτή, με τον
οποίο υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικό-
τητας. Για το λόγο αυτό διατείνεται
ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε
ανακοινώσεις ή να φωτογραφήσει
έστω το επενδυτικό σχήμα, το οποίο
φέρεται να ενδιαφέρεται για την

ΑΓΝΟ. Από την άλλη, σύμφωνα με
πληροφορίες, προκειμένου να στη-
ρίξει την υπερασπιστική του γραμμή,
ενόψει της τελικής απόφασης για το
άρθρο 99, ο κ. Κολιός κατέθεσε την
περασμένη Πέμπτη εγγράφως στο
εφετείο ότι υπάρχει στρατηγικός επεν-
δυτής και ότι οι συζητήσεις είναι προ-
χωρημένες, χωρίς ωστόσο να κατο-
νομάζει ποιος είναι. 
Την ίδια ώρα, προς τους εργαζόμενους,
οι οποίοι στήριξαν έστω και την τε-
λευταία στιγμή τη διοίκηση, με την
υπογραφή «πρακτικού συμφιλίωσης»,
ο κ. Κολιός υποσχέθηκε ότι θα συ-
ναντηθεί μαζί τους προκειμένου να
τους δώσει και τις πληροφορίες αυτές
που θα... ηρεμήσουν τα πνεύματα. 
Η συνάντηση έπειτα από δύο ανα-
βολές είχε οριστεί για χθες, Παρα-
σκευή, το πρωί. 

Κτηνοτρόφοι: Πυροτεχνήματα
τα περί επενδυτή
Από τη μεριά τους, παραγωγικοί φο-
ρείς χαρακτηρίζουν «πυροτεχνήματα»
τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο κ. Κο-
λιός για προχωρημένες συζητήσεις
με επενδυτή. Οι κτηνοτρόφοι προ-
μηθευτές της ΑΓΝΟ είναι κάθετοι:
«Δεν υπάρχει κανείς σοβαρός επιχει-
ρηματίας που να σκέφτεται να επεν-
δύσει σε μια εταιρεία με εκατομμύρια
χρέη. Οι σοβαροί επενδύουν σε εται-
ρίες ελεύθερες βαρών». Όπως ση-
μειώνουν άλλωστε, «τα γεγονότα μι-
λούν από μόνα τους. Ενώπιον του

εφετείου κανείς από τους δικηγόρους
του κ. Κολιού δεν ανέφερε τίποτα για
πώληση της ΑΓΝΟ. Ουδέποτε κανείς
τους ανέφερε ότι υπάρχει επενδυτής
για τη γαλακτοβιομηχανία. Και το
θέμα είναι να πουν ό,τι μπορεί να
υπάρχει ενώπιον των εφετών. Εκ των
υστέρων δεν έχει καμία σημασία, κα-
μία βαρύτητα». 
Όπως υποστηρίζουν, ο κλοιός γύρω
από τον κ. Κολιό έχει σφίξει ασφυ-
κτικά και σε περίπτωση που είχε
έναν επενδυτή «το δίχως άλλο θα
ήταν το πρώτο που θα χρησιμοποι-
ούσε στο δικαστήριο». 
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Την άκρη του νήματος για το τι μέλλει γενέσθαι με τη
γαλακτοβιομηχανία της ΑΓΝΟ αναζητούν εργαζόμενοι,
κτηνοτρόφοι και πιστωτές της εταιρείας. 
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

Ηαπόφαση από το εφετείο για την υπαγωγή ή
όχι της ΑΓΝΟ στο άρθρο 99 αναμένεται να

εκδοθεί σε περίπου ενάμιση μήνα. Μέχρι τότε,
παρατείνεται η αγωνία για εργαζόμενους και
πιστωτές. Στο διάστημα αυτό τα πράγματα δυ-
σκολεύουν ακόμη περισσότερο για την εταιρεία,
η οποία παραμένει εκτός λειτουργίας. 
Αν και με τους εργαζόμενους υπήρξε «ανακωχή»
και επέστρεψαν στις δουλειές τους, ουσιαστικά η
μονάδα παραμένει ανενεργή και οι πόρτες κλειστές,
δεδομένου ότι η απόρριψη των μέτρων προστασίας
από το δικαστήριο αφήνει ελεύθερο το πεδίο στις
κατασχέσεις από τους πιστωτές. 
Παράλληλα, δεν υπάρχει πρώτη ύλη για τη λειτουργία
του εργοστασίου, αφού οι κτηνοτρόφοι σταμάτησαν
να εισκομίζουν γάλα από τα μέσα Φεβρουαρίου. 
Ακόμη και να βρεθεί, ωστόσο, γάλα και να αρχίσει

ξανά η παραγωγή, τα όποια έσοδα από τις πωλήσεις
θα πηγαίνουν στα χέρια των πιστωτών. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι κατά της έφεσης (η οποία συζητείται)
τάχθηκαν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι προμηθευτές
της ΑΓΝΟ. 
Επιπλέον, εκκρεμεί η εκδίκαση της μηνύσεως που
έχει κατατεθεί κατά του κ. Κολιού από 4 κτηνοτρόφους,
για σωρεία αδικημάτων. Ακόμη, ο κ Κολιός οφείλει
περί τα 2 εκατ. ευρώ προς το ΙΚΑ, ενώ και η εταιρεία
εμπορίας καυσίμων ΕΚΟ –η οποία μάλιστα είχε
εγείρει αίτηση πτώχευσης της ΑΓΝΟ και είχε απορ-
ριφθεί– επανέφερε το αίτημά της, εφεσιβάλλοντας
την πρωτόδικη απόφαση. 
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προσημειώσεις
για απαιτήσεις 17 εκατ. ευρώ (από το «υγιές»
κομμάτι της ΑΤΕbank) και έχει δεσμεύσει το σήμα
της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές υπο-

χρεώσεις της ΑΓΝΟ ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ
και πως η βιομηχανία βρίσκεται εκτός λειτουργίας
από το Μάρτιο. 

«ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΝΟ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΑΓΝΟ: Εδώ επενδυτής, εκεί επενδυτής… 

Αναμονή και απραξία 

Από την πλευρά της

διοίκησης υποστηρίζεται

ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε

συμφωνία με επενδυτή, με

τον οποίο υπάρχει ρήτρα

εμπιστευτικότητας. Για το

λόγο αυτό διατείνεται ότι

δεν μπορεί να προχωρήσει

σε ανακοινώσεις ή να

φωτογραφήσει έστω 

το επενδυτικό σχήμα, 

το οποίο φέρεται να

ενδιαφέρεται για την ΑΓΝΟ 





Σ
τη «μεγάλη συνάντηση» το

«παρών» έδωσαν επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούν-
ται και στους τρεις τομείς

της παραγωγικής διαδικασίας: μο-
νάδες παραγωγής και μεταποίησης
αγροτικών και κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις,
εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο
του τουρισμού, καθώς και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της βιομηχανικής παραγωγής και
επιθυμούν να αυξήσουν τις πωλήσεις
τους τόσο στην αγορά του εσωτε-
ρικού όσο και στις διεθνείς αγορές.
Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά
200 εκθέτες από όλα τα μέρη της
Κρήτης. Η «Παραγωγή» βρέθηκε
εκεί με δικό της περίπτερο και είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει με Κρή-
τες αγρότες και επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στον πρωτο-

γενή τομέα. Η συμμετοχή και η επι-
σκεψιμότητα της έκθεσης επιβεβαι-
ώνει τη στροφή ολοένα και περισ-
σότερων Ελλήνων στην ενασχόληση
με την αγροτική γη εν μέσω οικο-
νομικής κρίσης. 
Σημειώνεται πως κοινή διαπίστωση
των παραγωγών που συμμετείχαν
στην έκθεση είναι πως η απήχηση
των κρητικών προϊόντων στο εξω-
τερικό είναι μεγαλύτερη συγκριτικά
με το εσωτερικό. Γι’ αυτό και βασικό
στόχο αποτελεί η ενίσχυση των εξα-
γωγών.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η
έκθεση είχε μεγάλη απήχηση, ενώ
οι εκθέτες έμειναν ικανοποιημένοι.
Τη μεγαλύτερη ανταπόκριση πα-
ρουσίασαν τα περίπτερα με λάδια,
κρασιά και τυροκομικά προϊόντα,
τα οποία, άλλωστε, είναι απόλυτα
συνδυασμένα με την κρητική γη.

Η συνάντηση πλαισιώθηκε και από
δρώμενα πολιτιστικού και μουσικού
χαρακτήρα, που ανέδειξαν την πο-
λιτιστική κληρονομιά της Κρήτης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με τη
στήριξη της Παγκρήτιας Ένωσης
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για τον
εορτασμό των 100 χρόνων από την

Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα,
τη συμβολή του νησιού στην οικο-
νομία και στον πολιτισμό της χώρας,
καθώς και την επέτειο της Μάχης
της Κρήτης. Επίσης, πραγματοποι-
ήθηκε και ημερίδα με θέμα την τυ-
ποποίηση, τη γαστρονομία και τον
τουρισμό.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΚΡΗΤΗ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»

Κρήτη: Ένα brand name με υπεραξία!
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Η δυναμική των κρητικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά
όσο και στο εξωτερικό ήταν το ηχηρό μήνυμα της έκθεσης
«Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση», που διοργανώθηκε το τριήμερο
24-27 Μαΐου στο Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο.

Των ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ και ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(arampatzi@paragogi.net, malainou@paragogi.net)

Η συμμετοχή και η επισκεψιμότητα της

έκθεσης επιβεβαιώνει τη στροφή ολοένα και

περισσότερων Ελλήνων στην ενασχόληση με

την αγροτική γη εν μέσω οικονομικής κρίσης

Από δεξιά προς αριστερά 
ο Άγης Δημητρόπουλος , η Έλενα Γανωτή και

η Βούλα Μαλαίνου στο περίπτερο της Παραγωγής



Αγροκτήματα Κρήτης
Μανωλιτσάκης
Πρόκειται για την πρώτη μονάδα
παραγωγής αβγών στην Κρήτη με
βιολογική και εκτατική μορφή εκτρο-
φής. Από το 2003 ο κ. Μανωλιτσάκης
με σεβασμό στο περιβάλλον και στον
καταναλωτή παράγει αβγά και κο-
τόπουλα από κότες που ζουν σε συν-
θήκες ελευθερίας.

Eurhorie
Mε το χαρούπι και τις μο-
ναδικές του ιδιότητες απο-
φάσισαν να ασχοληθούν
στην Eurhorie. Εδώ και πέντε
χρόνια «καταπιάνονται» με
τη χαρουπιά και τα παρά-
γωγά της, το χαρουπόμελο,
τη χαρουπολάτα και το πα-
στέλι, τα οποία είναι πλούσια
σε βιταμίνες, ασβέστιο,
κάλιο κ.ά. Τα προϊόντα τους
διατίθενται σε Κρήτη και
Αθήνα.
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Δήμος Αγίου Νικολάου
Το ελαιόλαδο της ΕΑΣ Μεραμβέλλου ξεχώρισε… Όχι μόνο γιατί
είναι εξαιρετικά παρθένο, αλλά και κυρίως γιατί συσκευάζεται με
το ειδικό σήμα EPD για το περιβάλλον. Καθένας από τους παραγωγούς
συνέβαλε με μικρή ποσότητα από το καλύτερό του λάδι, με χαμηλή
οξύτητα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Δήμος Μαλεβιζίου
Δυναμικά και πολυμορφικά συμμετείχε ο Δήμος Μαλεβιζίου στην
έκθεση. Προβάλλοντας την αρχαιολογική συλλογή Μαλεβιζίου, το
μουσείο «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», αλλά και την έκθεση γλυπτών
του Γιάννη Κλινάκη, εκπρόσωποι από το δήμο μάς προσέφεραν
ρακή με μανταρίνι και λεμόνι, καθώς και τοπικά εδέσματα.

Δήμος Μυλοποτάμου
Σε όλα τα χρόνια του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου
παρεμβαίνει για τη στήριξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Έχει εξασφαλίσει ονομασία
προέλευσης για το παραγόμενο λάδι του Μυλοποτάμου (ΠΟΠ
Βόρειος Μυλοπόταμος) και διατηρεί σύγχρονο τυποποιητήριο
λαδιού και τυροκομείο.

Δήμος Ιεράπετρας
Τέσσερις συνεταιρισμοί από το Δήμο Ιεράπετρας συμ-
μετείχαν στην έκθεση όχι για να πουλήσουν, αλλά για
να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τη σημασία της
πιστοποίησης. Πρόκειται για τους συνεταιρισμούς
«Νότος», «Κρητικό περιβόλι», «Το Νησί» και «Ανατολή».
Στόχος τους η παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων
από φυτοπροστατευτικές ουσίες.

ΕΑΣ Πεζών
Με το νεανικό ποτό που πρόσφατα λάνσαρε στην αγορά, το Fizz, με
βάση τον οίνο, συμμετείχε στην έκθεση η ΕΑΣ Πεζών. Η Κρητική
Ένωση πρόσφατα ταξίδεψε στην Κίνα με τον πρωθυπουργό, όπου
λέγεται πως κλείστηκαν εξαγωγικές συμφωνίες για λάδι και κρασί.

Grelia
Η νεοσύσταση εταιρεία στο Λασίθι τυποποιεί και εμπορεύεται παρθένο
ελαιόλαδο, ελιές, μαρμελάδες, βότανα και σαπούνι. Παράλληλα,
εδραιώνει τη θέση της στον εξαγωγικό χάρτη, σε Βέλγιο, Γερμανία και
Ουκρανία.

Μανώλης Νταμπακάκης
Η ρακή του ξεχώρισε! Ο Μανώλης Νταμπακάκης παράγει φρέσκα και
παραδοσιακά προϊόντα, δίνοντας έμφαση στα τυροκομικά και στα
γαλακτοκομικά. Ειδικεύεται τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική
πώληση και, επειδή αγαπάει αυτό που κάνει, δεσμεύεται και για την
αγνότητα των υλικών του.

«Μίνως Ceramics» 
Συνεταιρισμός Αγγειοπλαστών Θραψανού
Ο «Μίνως» Συνεταιρισμός Αγγειοπλαστών Θραψανού ιδρύθηκε το
1977 από Θραψανιώτες αγγειοπλάστες με σκοπό τη συνεργασία για
την παραγωγή και διάθεση κεραμικών ειδών.

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: 
Na aναδείξουμε τον πρωτογενή τομέα 

σε πόλο βιώσιμης ανάπτυξης

«ΗΠεριφέρεια Κρήτης στέκεται αρωγός σε κάθε υγιή
προσπάθεια προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης

και «δείχνει το δρόμο» της εξωστρέφειας στην τοπική
επιχείρηση. Βασική μας κατεύθυνση είναι η εξωστρέφεια
των τοπικών επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης των
τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς μας τομέα που
έχουν πιστοποιημένη υπεροχή και μέσω της σύνδεσής
τους με τον τριτογενή τομέα, δηλαδή τον τουρισμό που
είναι η «βαριά βιομηχανία» του νησιού μας» δήλωσε
στην «Παραγωγή» ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης. 
«Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τον πρωτογενή τομέα,
σε πόλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Κρήτη. Τα έως
τώρα αποτελέσματα είναι θετικά, γι’ αυτό και όχι μόνο
συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε την προσπάθειά μας
και είμαστε πεπεισμένοι ότι, σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς θα καταφέρουμε να φτά-
σουμε τον τόπο μας και τα προϊόντα του, ψηλά, εκεί
που τους αξίζει να είναι» τόνισε ο κ. Αρναουτάκης.
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Το βοτανοπωλείο
της Βασιλικής
«Φύσις νόσων ιατρός» είναι το
μότο του… φαρμακείου της
φύσης στο Ηράκλειο. Εκεί βρί-
σκουμε περί τα 15 μείγματα βο-
τάνων για διάφορες παθήσεις,
όπως η πίεση και τα αρθριτικά,
υπερτροφές, σαπούνια, κεραλοιφές,
καλλυντικά και άλλα προϊόντα
που προσφέρουν ευεξία.

Βολικάκης Α.Ε.
Παραδοσιακά προϊόντα Κρήτης, όπως καλιτσούνια τηγανιού,
φούρνου, παραδοσιακές πίτες και φαγητά φτιάχνει η Βολικάκης
ΑΕ στα Τσικαλαριά Σούδας Χανίων. Τα προϊόντα της βρίσκονται και
σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ.

Cretadiet.gr
Με την κρητική διατροφή και τη συμβολή της στην υγεία ασχολούνται
στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cretadiet.gr, ενώ εκδίδουν περιοδικό
με θέμα –φυσικά– την κρητική διατροφή.

Αrchontiki Χειροποίητα Αρωματικά Σαπούνια
Σαπούνια με τη συνταγή της γιαγιάς φτιάχνουν στην Αrchontiki στο
Ρέθυμνο. Με βάση το αγνό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, σε συνδυασμό
με αλόη βέρα, δάφνη, λεμόνι, μέλι και βότανα της Κρήτης, διατίθενται
προς το παρόν μόνο στην κρητική αγορά.

Κτήμα Μενεξέ
Στους αμπελώνες του κτή-
ματος Μενεξές καλλιεργούνται
τοπικές ποικιλίες, όπως Βη-
λάνα, Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι,
αλλά και οι διεθνείς Merlot,
Syrah και Malvazia. Η πα-
ραγωγή κρασιού ξεκίνησε
το 2008 με μια πειραματική
οινοποίηση και σήμερα τα
Οινόποσις Μενεξές, κόκκινο
και λευκό, και Αμπέλου Άρωμα
βρίσκουν το δρόμο τους για
την Κρήτη και την Αθήνα.

Κρητικό Κουνέλι Αλεξανδράκης
Η Φάρμα Αλεξανδράκης συστάθηκε από τον Παύλο Αλεξανδράκη,
ως μια οικογενειακή επιχείρηση στο Ρέθυμνο το 1999. Σήμερα η
δυναμικότητα της επιχείρησης ανέρχεται στις 1.200 κονικλομητέρες
και τα κουνέλια εκτρέφονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και
τρέφονται με φυσικές ζωοτροφές που παρασκευάζονται τοπικά,
σύμφωνα πάντα με ευρωπαϊκά πρότυπα διατροφής. Τα κουνέλια
διατίθενται σε εβδομαδιαία βάση στην Κρήτη, σε επιλεγμένα
κρεοπωλεία και καταστήματα, όπως και πανελλαδικά, σε σουπερ-
μάρκετ.

Louis Aloe
Το θαυματουργό φυτό της αλόης καλλιεργείται από
τον κ. Ηλία Χρονάκη σε μια έκταση πάνω από 150
στρέμματα στη νότια πλευρά της Κρήτης, στην περιοχή
Τσούτσουρας. Ο κ. Χρονάκης καλλιεργεί την αλόη βέρα
από το 1995 και έχει τη μοναδική οργανωμένη φυτεία
στην Ελλάδα. Στα σκαριά είναι η Ομάδα Παραγωγών
Αλόης, ενώ έπεται και η μονάδα μεταποίησης. 

Oleum Vita, Αφοί Κυδωνάκη
Από το 1983 η οικογένεια Κυδωνάκη στο Τυμπάκι ασχολείται με την
παραγωγή και την εμπορία ελαιόλαδου. Παράγουν το λάδι τους με τη
μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης και όλα τα υπολείμματα επαναχρησι-
μοποιούνται, ως λίπασμα ή ως καύσιμη ύλη. 

Krivek
Η Krivek δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων από το 1985 και
ειδικεύεται στις εισαγωγές, στην επεξεργασία και στη διάθεση νωπών
και κατεψυγμένων κρεάτων, θαλασσινών και λαχανικών. Ειδικότητά
της και τα καπνιστά κρέατα και κυρίως το κρητικό απάκι!

Samaria
Το φυσικό επιτραπέζιο νερό
Samaria από τις φημισμένες
πηγές Στυλίου Χανίων είναι
το αυθεντικό νερό των Λευ-
κών Όρεων της Κρήτης. Η
εταιρεία ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ το 2000
εισήχθη μέσω ΑΜΚ ως θυ-
γατρική στην ANEK LINES
με 50%. Τα νερά Samaria
έχουν χαμηλή περιεκτικό-
τητα σε νάτριο και έχουν
λάβει πιστοποίηση για την
ποιότητά τους.

Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση
Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ)
Δεδομένων των δυνατών εξαγωγών της, η ΚΣΟΣ αποτελεί την
κορυφαία Συνεταιριστική Οργάνωση όλων των σουλτανοπαραγωγών
της Ελλάδας. Ο φορέας ιδρύθηκε το 1940 και σήμερα είναι πρώτος
στις εξαγωγές σουλτανίνας στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτεροι οίκοι της
Ευρώπης ζητούν ποσότητες με το brand name της ΚΣΟΣ: Frulina,
Delisol.



Γ. ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ: 
Eνισχύουμε και προωθούμε τα προϊόντα 

της ιδιαίτερης πατρίδας μας

«ΗΠαγκρήτιος Ένωσις, που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση
στη χώρα μας και εκπροσωπεί κατά τεκμήριο όλους

τους Κρητικούς της Αττικής, με μεγάλη χαρά δέχτηκε να
δώσει την αιγίδα της στην έκθεση ‘‘Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση’’
και να συμμετάσχει ενεργά σε πολλές από τις πολιτιστικές
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά
της. Εκτός από τον πολιτισμό και την παράδοση της πατρίδας
μας, ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα και για τα γενικότερα προβλήματά
της, τα οποία παρακολουθούμε, αναδεικνύουμε και ενώνουμε
τις δυνάμεις μας όποτε χρειαστεί με τους φορείς που είναι
ταγμένοι στην επίλυση και στην αντιμετώπισή τους» δήλωσε
ο πρόεδρος της Παγκρητίου Eνώσεως Αθηνών Γεώργιος Μα-
ριδάκης και προσέθεσε: «Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να απου-
σιάζουμε από αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, που σκοπό είχε
να αναδείξει τη δύναμη των Κρητών επιχειρηματιών σε όλους
τους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας και να
βοηθήσει στην προώθηση των προϊόντων που παράγει η
ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Κρήτη. Ακόμη ένας επιπλέον λόγος
της ενεργούς συμμετοχής μας αποτελεί η παράλληλη ενα-
σχόληση της έκθεσης με την ιστορία και τον πολιτισμό μας.
»Συγχαίρω πρώτα απ’ όλα τους διοργανωτές, που αυτή τη
δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας ανέλαβαν πρωτοβουλίες
που βοηθούν στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών
της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Κρήτης, αλλά και του πολιτισμού
της, που και εμείς, κατά κύριο λόγο, υπηρετούμε».
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Σύλλογος Χειροτεχνών 
και Καλλιτεχνών Κρήτης 
«Τέχνης έργα»
Συνωστισμός στο περίπτερο… Το σωματείο
κατέβηκε στην Αθήνα προκειμένου μέσω της
έκθεσης να προωθήσει την πολιτιστική ταυτότητα
του νησιού. Στόχος του η μεταλαμπάδευση
των γνώσεων στις νεότερες γενιές: εντυπωσιακά
δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ και σαγιονάρες
όλα χειροποίητα.

Εμμανουήλ 
Δαμιανάκης
Ο πατέρας Γεώργιος Δαμια-
νάκης άφησε κληρονομιά στο
γιο του Εμμανουήλ Δαμιανάκη
το ραφείο παραδοσιακής κι-
λότας που ίδρυσε το 1954
στην Αγία Βαρβάρα Μονο-
φατσίου. Η χειροποίητη κιλότα
αποτελεί παραδοσιακή κρητική
ενδυμασία, η οποία αντικα-
τέστησε τη βράκα μετά τον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Cnossos Μανουσάκης
Η επτάζυμη μαγιά είναι το μυστικό του! Το 1968 ο κ. Μανουσάκης
ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν και καθιέρωσαν τα κρητικά
επτάζυμα παξιμάδια στην Αττική. Σήμερα, κυκλοφορεί τα προϊόντα
του σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, στον Καναδά, στην
Αυστραλία και αλλού. Τα παξιμάδια με τη λιαστή ντομάτα εντυπω-
σίασαν.

ΠΑΝΑΚΡΟΝ Αγροτουριστικός πολυχώρος
Λειτουργεί από το 2009 στην κοιλάδα του Αμαρίου Ρεθύμνης. Εκτός
από τον ξενώνα και την πιστοποιημένη ταβέρνα, διαθέτει και αθλητικές
εγκαταστάσεις, πίστα τοξοβολίας, μουσείο ελιάς και αγροτικής ζωής,
βιολογικό αγρόκτημα με σιτηρά και κηπευτικά, φάρμα ζώων κ.ά.

Χιωτάκης
Από απλό εργοστάσιο το 1982 στα Χανιά σε υπερσύγχρονη βιομηχανική
μονάδα σήμερα, η Χιωτάκης παρασκευάζει παραδοσιακά κρητικά
προϊόντα ζύμης. Στο περίπτερο απολαύσαμε από καλτσουνάκια έως
ξεροτήγανα και δίπλες, ενώ η εταιρεία «ψήνει» και νέα προϊόντα,
πάντα πιστοποιημένα με το σύστημα διασφάλισης και ποιότητας.
Εξάγει τα προϊόντα της σε Γερμανία και Αγγλία.

Μαστοράκης
Με έδρα τις Τζιτζιφιές Αποκόρωνα
του Νομού Χανίων, η οικογενειακή
αυτή επιχείρηση ξεκίνησε τη
λειτουργία της το 1973. Παράγει
γαλακτοκομικά προϊόντα (γρα-
βιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα
κ.ά.). Τα προϊόντα διατίθενται
σε Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ενώ έχει εξαγωγική δραστηριό-
τητα κυρίως σε Ρουμανία και
Μόναχο. 

Δημήτριος Πιτερός 
Εργαστήρι ξυλοσύνθεσης-ξυλουργικά
Καράβια, ρολόγια, κρεμάστρες, καθρέπτες από ξύλο είναι κάποια
από τα είδη της δουλειάς του Δημήτρη, με αναγνωρισμένη ελληνική
υπογραφή. Θαυμάσαμε το ταλέντο και τις ιδέες του, καθώς τα ξύλα
συλλέγονται από φυσικούς πόρους ζωής, όπως θάλασσες και
ποτάμια. Το εικαστικό εργαστήρι βρίσκεται στα Μάλια Ηρακλείου
Κρήτης.

Γιαννούλης
Η επιχείρηση είναι οικογενειακή και έχει έδρα το Φρε Αποκορώνου
Χανίων. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από το 1935 και συνεχίζει
μέχρι σήμερα, παράγοντας γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρα, παραδοσιακό
γιαούρτι. Από το 2010 παράγει και παγωτό από πρόβειο γάλα.
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Στα ζαχαρότευτλα η κύρια αρδευτική περίοδος
ξεκινά από το κλείσιμο των γραμμών και τε-

λειώνει 150 ημέρες περίπου από τη σπορά, που
σημαίνει ότι αναφερόμαστε στους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο. 
Στόχος των αρδεύσεων κατά την αρδευτική πε-
ρίοδο είναι η διατήρηση ικανοποιητικού φυλ-
λώματος, όχι όμως υπερβολικού. Από το μήνα
Σεπτέμβριο και μέχρι τη συγκομιδή οι ανάγκες
σε νερό περιορίζονται, λόγω πτώσης των θερ-
μοκρασιών και της σταδιακής μείωσης του φυλ-
λώματος. Η τελευταία άρδευση γίνεται 15-30
ημέρες πριν από τη συγκομιδή και βοηθά στην
επιτάχυνση της ωρίμανσης. Ένα ελαφρό πότισμα
μερικές ημέρες πριν από τη συγκομιδή διευκολύνει
την εξαγωγή και περιορίζει το σπάσιμο των ριζών. 
Η ποσότητα του νερού σε κάθε άρδευση κυμαίνεται

από 40-80 m3 ανά στρέμμα και εξαρτάται από
τη μηχανική σύσταση του εδάφους. Η παροχή
του νερού θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη διη-
θητική ικανότητα του εδάφους, ώστε να μη
λιμνάζει το νερό, επειδή στις περιπτώσεις αυτές
δημιουργούνται προβλήματα στα φυτά. Η υπερ-
βολική υγρασία του εδάφους εμποδίζει την
παροχή οξυγόνου στις ρίζες, με αποτέλεσμα να
περιορίζεται η ανάπτυξή τους και να ευνοείται
το σάπισμα. Η αυξημένη υγρασία στο περιβάλλον
του φυλλώματός τους ευνοεί τις προσβολές από
την κερκόσπορα, γι’ αυτό και πρέπει να συντο-
νίζονται τόσο οι αρδεύσεις όσο και οι προληπτικοί
ψεκασμοί για την αντιμετώπισής της. Τέλος, επι-
σημαίνεται ότι η υπεράρδευση εντείνει τα προ-
βλήματα της ριζομανίας και την έκπλυση των
θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.

Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ

Oηλίανθος μπορεί να ολοκληρώσει
με επιτυχία το βιολογικό του κύκλο

και να δώσει ικανοποιητικές αποδόσεις,
ακόμη και στις περιπτώσεις που το νερό
δεν επαρκεί παρά μόνο για μία άρδευση,
που είναι προτιμότερο να γίνεται στο
κρίσιμο στάδιο της ανθοφορίας. Όταν
όμως το νερό επαρκεί και τα χωράφια
είναι βαριά, τρεις αρδεύσεις των 80 mm
(80 m3 νερού/στρέμμα) η καθεμία, κα-
λύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες του
φυτού. Ο καταλληλότερος χρόνος εφαρ-
μογής τους είναι μία εβδομάδα πριν την
έναρξη της άνθησης έως και δύο εβδο-
μάδες μετά τη λήξη της. 
Η άρδευση πρέπει να διατηρεί την εδα-
φική υγρασία του εδάφους στο 50%
τουλάχιστον της υδατοϊκανότητάς του,
με άριστο επίπεδο το 80% την περίοδο
της ανθοφορίας και το 70% την υπόλοιπη
περίοδο. Τα όρια αυτά εξαρτώνται κυρίως
από τη δομή του εδάφους, η δε επάρκεια
του νερού επιδρά τόσο στις αποδόσεις
όσο και στην περιεκτικό-
τητα του σπόρου σε λάδι,
μέχρι και 20 ημέρες με-
τά την άνθηση του φυ-
τού. Από την περίοδο
αυτή και μετά δεν υπάρ-
χει αντίδραση.

ΑΜΠΕΛΙ

Xρειάζεται επιθεώρηση του αμπελώνα
για τον εντοπισμό προσβολής του

από θρίπες και τζιτζικάκια. Η επιθεώρηση
συνίσταται στο τίναγμα 50 βλαστών από
50 διάσπαρτα πρέμνα πάνω σε μια σκού-
ρα επιφάνεια. Μόλις εμφανιστούν 2-4
θρίπες ανά βλαστό ή 1-3 τζιτζικάκια ανά
φύλλο, απαιτείται ψεκασμός με κατάλ-
ληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο. 
Για την ευδεμίδα δεν χρειάζεται ψεκασμός
σε καμιά περιοχή και σε περιοχές που
υπάρχουν προσβολές το ποσοστό των
ζημιών θα χρησιμοποιηθεί για την εν-
δεχόμενη καταπολέμηση της επόμενης
(δεύτερης) γενιάς. 
Γίνεται γνωστό στους αμπελουργούς ότι
οι συνθήκες που επικρατούν είναι ιδανικές
για την ένταση των προσβολών από το
ωίδιο, γι’ αυτό χρειάζονται εφαρμογές
κάθε 5-7 ημέρες, αν χρησιμοποιείται
θείο ή άλλα σκευάσματα επαφής, και
κάθε 10-14 ημέρες αν χρησιμοποιούνται
διασυστηματικά ή διεισδυτικά φυτο-
προστατευτικά προϊόντα.

ΚΕΡΑΣΙΑ

Τα κεράσια είναι επιδεκτικά προ-
σβολής από το ραγολέτη (σκουλήκι

των κερασιών), όταν αρχίζουν να αλ-
λάζουν χρώμα και από κίτρινα να γί-
νονται ρόδινα, η δε ζημιά που προκα-
λείται είναι σοβαρή, κυρίως στα επι-
τραπέζια κεράσια. Στις πρώιμες ποι-
κιλίες, που συνήθως δεν προσβάλλονται
από το έντομο, δεν χρειάζεται καμιά
επέμβαση, σε αντίθεση με τις όψιμες,
που πρέπει να γίνει η καταπολέμησή
του στο στάδιο της αρχής της αλλαγής
του χρώματος του καρπού, με το κα-
τάλληλο εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί
να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα Μπο-
βέρια Μπασιάνα μέχρι και την ημέρα
της συγκομιδής. 
Η μονίλια στην κερασιά (σάπισμα καρ-
πών) είναι ένας μύκητας που εισέρχεται
στον καρπό από τα σκασίματα που
προκαλούνται από ακανόνιστα ποτί-
σματα ή έντονη βροχόπτωση, κυρίως
μετά από περίοδο ξηρασίας ή χαλάζι.
Για την αντιμετώπιση του μύκητα προ-
τείνεται να σταματούν τα ποτίσματα
μερικές ημέρες πριν τη συγκομιδή των
καρπών και να γίνεται ένας προστα-
τευτικός ψεκασμός τουλάχιστον 15
ημέρες πριν τη συγκομιδή, με ένα κα-
τάλληλο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταστρώνεται το αρδευτικό πρόγραμμα των φυτών
της μεγάλης καλλιέργειας (ηλίανθος, ζαχαρότευτλα). Έντομα και μύκητες που απειλούν
την παραγωγή στο αμπέλι και στην κερασιά είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται
με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο στις συμβατικές όσο και στις
βιολογικές καλλιέργειες. 

Γράφουν οι γεωπόνοι ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 
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Τ
ην ίδια στιγμή –μόλις την περασμένη

εβδομάδα– το Συμβούλιο Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας ζητά επιτακτικά
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ την ανάπτυξη

του βιολογικού τομέα στο πλαίσιο της αναθε-
ώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 
Το συμβούλιο των υπουργών επιμένει ότι δεν
υπάρχουν πλέον περιθώρια για άλλες καθυ-
στερήσεις και πρέπει άμεσα: 
8 Να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία παλιών και νέων καλλιερ-
γητών και να απλουστευτεί το σύνολο των κα-
νόνων που πρέπει να ισχύουν για τη βιολογική
παραγωγή. 
8Να αντιμετωπιστούν άμεσα όλα τα ζητήματα
που έχουν σχέση με την προστασία του όρου
«βιολογικά προϊόντα», με αύξηση ελέγχων σε
όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε αυτό των εισα-
γωγών. 
Για το Συμβούλιο των Υπουργών σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου θα παίξει η
χρήση βιολογικών προϊόντων στις επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης (ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστια-
τόρια), με την κατάλληλη παρέμβαση όλων
των εμπλεκόμενων φορέων. 
Οι τρεις αυτές δράσεις θα δώσουν, όπως επι-
μένουν οι αρμόδιοι, νέα ώθηση στη βιολογική
γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία -τουλάχιστον
στη χώρα μας- έχει μείνει στάσιμη, αφού δεν
ξεπερνά το 2,5%-3% του συνόλου παραγωγής.
Στόχος για την ηγεσία του υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι το πο-
σοστό αυτό τα επόμενα χρόνια να φτάσει
τουλάχιστον το 6%. 

Το ελληνικό «στοίχημα»
Παρά τις προθέσεις του υπουργείου όμως, οι
αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από το 2012 προς
αξιολόγηση δεν έχουν εξεταστεί, τη στιγμή
που, όπως έχει ανακοινώσει πρόσφατα ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης, για τη βιολογική γεωργία
θα διατεθούν 190 εκατ. ευρώ, ποσό ικανό να
καλύψει τα αιτήματα των παραγωγών. 
Το μεγάλο «στοίχημα» για την ελληνική πολιτεία
και τους παραγωγούς είναι η νέα χρονιά και οι
επενδύσεις που θα γίνουν ενόψει της αναθεώ-
ρησης της ΚΑΠ, η οποία, όπως έχει ήδη ανα-
κοινωθεί, θα έχει ειδική μέριμνα για την ανάπτυξη

της βιολογικής παραγωγής. Η μέριμνα αφορά
την καταβολή ενισχύσεων για την τυποποίηση
των προϊόντων, την προώθηση και, φυσικά,
την επέκταση της καλλιέργειας σε περισσότερα
είδη. Στη χώρα μας, αν και υπάρχει ενδιαφέρον,
όλα φαίνεται πως έχουν «παγώσει», αφού, εκτός
των ενισχύσεων που καθυστερούν, δεν έχουν
ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα που να στηρίζουν
τη διάθεση των προϊόντων. Ακόμη και αυτές οι
αγορές των αγροτών δεν έχουν θεσμοθετηθεί
επίσημα, αν και υπάρχουν εκατοντάδες παρα-
γωγοί οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους
σε συγκεκριμένους χώρους. 
Η ανάπτυξη με κανόνες των αγορών αυτή την
περίοδο ίσως αποτελέσει την αρχή για μια νέα
πορεία στον τομέα της διάθεσης, αφού οι τιμές
πλέον είναι ελάχιστα αυξημένες σε σχέση με
αυτές των συμβατικών προϊόντων. Μάλιστα,
από το 2007 οι τιμές παραμένουν σταθερές,
κυρίως στα κηπευτικά, τα οποία διατίθενται σε
ικανές ποσότητες.

Στον αέρα βρίσκονται εκατοντάδες βιοκαλλιεργητές στη χώρα μας, καθώς 
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί για την παραγωγή μη συμβατικών προϊόντων. Η καθυστέρηση αυτή
έρχεται να προστεθεί στην έλλειψη ρευστότητας των παραγωγών αλλά και 
στις μειωμένες τιμές πώλησης προϊόντων.

Παρά τη σταθερότητα και πολλές φορές
τη μείωση στις τιμές, η κατάσταση

δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση – το αν-
τίθετο. Μέσα σε δύο χρόνια, 2010-2011,
ο αριθμός των παραγωγών που είχαν εν-
ταχθεί στα ειδικά προγράμματα μειώθηκε
τουλάχιστον κατά 3.000. 
Η μείωση οφείλεται και στο γεγονός ότι
πολλοί παραγωγοί διαγράφηκαν επειδή
στην πορεία δεν τήρησαν τους κανονισμούς,
όπως έδειξαν οι έλεγχοι που έγιναν. Σε
όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ο πε-
ριορισμός των επιχορηγήσεων. Αυτή τη
στιγμή καλές επιδοτήσεις προβλέπονται
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το ύψος
των οποίων καθορίζεται ανά περιοχή. 

Αντίθετα, πολύ χαμηλές είναι
οι επιδοτήσεις στα κηπευτικά,
αλλά η γραφειοκρατία είναι
κυρίως αυτή που αποθαρ-
ρύνει κάθε παραγωγό. 
Το μόνο θετικό στην υπό-

θεση της βιο-
λογικής
παραγω-

γής είναι η
κτηνοτροφία,

όπου και οι κανόνες
τηρούνται, και αυ-

ξημένο ενδιαφέ-
ρον υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.

Είναι και ο μοναδικός κλάδος
που έχει βγει, έστω και

δειλά, στις διεθνείς
αγορές.

Πώς θα «ανθίσει» η βιοπαραγωγή;

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΡΑΤΟΥΝ «ΔΕΣΜΙΑ» ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Μειώνεται ο αριθμός 
των βιοκαλλιεργητών

Η βιολογική γεωργία 

και κτηνοτροφία 

στη χώρα μας έχει μείνει 

στάσιμη, αφού δεν ξεπερνά 

το 2,5%-3% του συνόλου

παραγωγής. 

Στόχος για την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ 

είναι το ποσοστό αυτό 

τα επόμενα χρόνια να φτάσει 

τουλάχιστον το 6% 
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ΔΕΝ ΤΥΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ… ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΦΗΜΗ                                     

Φεύγουν από την τσέπη των παραγωγών       

Τ
η στιγμή που σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο Βό-
ρειοι και Νότιοι μά-
χονται για το εάν μέ-

ρος του «λαδόξιδου» στο τρα-
πέζι των Ευρωπαίων θα απο-
τελεί το τυποποιημένο ελαι-
όλαδο, η χώρα μας, η τρίτη
παραγωγός χώρα ελαιόλαδου
στην Ευρώπη, κοιτάζει ως μα-
κρινός συγγενής τις επιδόσεις
των δύο ανταγωνιστριών δυ-
νάμεων, Ισπανίας και Ιταλίας,
στις εξαγωγές τυποποιημένου
ελαιόλαδου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το
μερίδιο των ελληνικών εξα-
γωγών ελαιόλαδου (γύρω
στους 115.000 τόνους) στις 15
πιο σημαντικές αγορές είναι
μόλις 8%, με την Ιταλία και την
Ισπανία να κατέχουν το 92%.

Σε αγορές με σημαντικές προ-
οπτικές, όπως των ΗΠΑ (3%)
και της Γαλλίας (1%), τα μεγέθη
των ελληνικών εξαγωγών είναι
και κάτω από το όριο του στα-
τιστικού λάθους. Η Ισπανία, η
μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα
ελαιόλαδου, εξάγει το 50% από
τις ποσότητές της στην Ιταλία,
ενώ το υπόλοιπο σε ΗΠΑ, Γαλ-
λία, Πορτογαλία, Ιαπωνία και
Αυστραλία. Η Ελλάδα εξάγει
«χύμα» περίπου το 60%-65%
των εξαγωγικών ποσοτήτων
σε Ιταλούς παραγωγούς, οι
οποίοι στη συνέχεια το συ-
σκευάζουν και το εξάγουν με
ιταλική ετικέτα (π.χ., Bertoli). 
Κι όμως, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
τα παρουσίασε σε πρόσφατη
εκδήλωση του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Βιομηχανιών Τυπο-
ποιήσεων Ελαιολάδου (ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ) ο αναπληρωτής υπουργός
Μάξιμος Χαρακόπουλος, το
παραγόμενο στην Ελλάδα ελαι-
όλαδο, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 75%, ανήκει στην ποιοτική
κατηγορία του εξαιρετικού
παρθένου ελαιόλαδου. 
Σύμφωνα με εκπροσώπους
του ΣΕΒΙΤΕΛ, η ετήσια παρα-
γωγή κατά μέσο όρο διαμορ-
φώνεται μεταξύ 300.000-

350.000 τόνων. Από αυτούς
περίπου 180.000 εξάγονται,
ενώ περίπου 120.000 διατί-
θενται για την εγχώρια κατα-
νάλωση. 
Ωστόσο, σήμερα η ποσότητα
του εξαγόμενου ελληνικού τυ-
ποποιημένου ελαιόλαδου ανέρ-
χεται, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΣΕΒΙΤΕΛ, σε 25.000 τόνους.
Ως εκ τούτου, οι εναπομείναντες
155.000 τόνοι αφορούν χύμα
ελαιόλαδο. Με βάση υπολογι-

σμούς των εκπροσώπων του
κλάδου, εάν αυτοί οι 155.000
τόνοι αποτελούσαν τυποποι-
ημένο προϊόν, η συνολική προ-
στιθέμενη αξία από την εξα-
γωγική διαδικασία τους για την
εγχώρια οικονομία εκτιμάται
σε 375 εκατ. ευρώ ετησίως (συ-
νυπολογίζοντας και την προ-
στιθέμενη αξία από την τυπο-
ποίηση, αλλά και τη φορολό-
γηση των επιχειρήσεων). 
Σήμερα, σύμφωνα με τα στοι-

χεία της ICAP που επικαλούνται
παράγοντες της αγοράς, οι
εξαγωγές μας σε αξία διαμορ-
φώνονται στα 180 εκατ. ευρώ,
ενώ, εάν προσμετρηθούν και
τα έλαια που δεν είναι προς
βρώση, τότε το ποσό ανέρχεται
σε περίπου 220 εκατ. ευρώ. 

Στην Ιταλία
Αυτό που πραγματικά συμβαί-
νει είναι ότι την υπεραξία αυτών
των 155.000 τόνων την απο-

λαμβάνει η ιταλική οικονομία.
Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσίασε
ο κ. Γιάννης Γκικόπουλος, στέ-
λεχος της McKinsey & Com-
pany, στο πλαίσιο εκδήλωσης
για την παρουσίαση σχετικής
έρευνας, το 69% του όγκου
των εξαγωγών ελαιόλαδου κα-
τευθύνεται στην Ιταλία (στοιχεία
2011). 
Όπως παραδέχονται όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς, οι Ιταλοί
προμηθεύονται από την Ελ-
λάδα χύμα ελαιόλαδο, με σκο-
πό να το τυποποιήσουν και να
το πουλήσουν ως ιταλικό. Εάν
θεωρήσουμε ως τιμή βάσης
(το πόσο πουλάει η Ελλάδα)
το 100, προκύπτει, σύμφωνα
με όσα επισήμανε ο κ. Γκικό-
πουλος, πως το premium της
τιμής για την Ιταλία διαμορ-
φώνεται περίπου στο 25%-
30%. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της
McΚinsey, εάν σε βραχυπρό-
θεσμο ορίζοντα επιτευχθεί μεί-
ωση της «ψαλίδας» μεταξύ τυ-
ποποιημένου και χύμα ελαι-
όλαδου, θα μπορούσε να επέλ-
θει αύξηση έως και 15% στην
αξία των εξαγωγών σε σχέση
με την εικόνα του 2011. 

Απώλειες-μαμούθ της τάξης των 375 εκατ. ευρώ
καταγράφει η ελληνική οικονομία σε ετήσια 
βάση από την ολιγωρία της να προωθήσει 
την τυποποίηση του εξαιρετικής ποιότητας
έξτρα παρθένου ελληνικού ελαιολάδου. 

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του
ιταλικού ελαιόλαδου προέρχεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με
τον κ. Αυλωνίτη, η γειτονική χώρα έχει καταφέρει να συνδέσει το
όνομά της με το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, που συνδυάζει
«ποιότητα, προέλευση και απόλαυση», οπότε καρπώνεται και την
αντίστοιχη υπεραξία. Αυτό το πέτυχε μόνο επειδή επένδυσε στις
εξαγωγές τυποποιημένου ελαιόλαδου και όχι χύμα. Αναλυτικά
ανέφερε τους εξής «τύπους» ελαιόλαδου:

Το ιταλικό προϊόν
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα 0%-1% σε
ωραίο σχεδιασμένο γυάλινο μπουκάλι του ενός λίτρου, καλής
γεύσης και μυρωδιάς, καλό για την υγεία, υψηλής ποιότητας λόγω
φυσικών μεθόδων παραγωγής και σύνδεσης με περιοχή παραγωγής
και παράδοσης, που φέρνει χαρά και απόλαυση στη ζωή, εξαιρετικό
για σαλάτες και με ανακυκλώσιμη συσκευασία. 

Το ισπανικό προϊόν
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα 0%-1% σε ένα
στρογγυλό γυάλινο μπουκάλι του ενός λίτρου, με χρυσοπράσινο
χρώμα. Η ετικέτα του προϊόντος δίνει έμφαση στις θρεπτικές αξίες
και προωθεί πολλές εναλλακτικές χρήσεις (τηγάνισμα, μαγείρεμα,

Eρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα
Μάρκετινγκ του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με
άλλα 4 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια,
έδειξε ότι οι Ιταλοί κερδίζουν την
υπεραξία του τυποποιημένου συ-
σκευασμένου ελληνικού προϊόντος,
με αποτέλεσμα καταναλωτές υψη-
λού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
από Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ολ-
λανδία, ευαίσθητοι ως προς την

ποιότητα και το περιβάλλον, να θεωρούν ότι το ιταλικό ελαιόλαδο
διαθέτει καλή γεύση, μυρωδιά και ποιότητα. 
Αναλύοντας τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους του ελαιόλαδου
που έχουν οι καταναλωτές στο μυαλό τους, ο καθηγητής Γεώργιος
Αυλωνίτης έδειξε τις ποιοτικές διαφορές των προγραμμάτων
προώθησης που έχουν καταφέρει οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, έναντι
των Ελλήνων.  Συγκεκριμένα, με βάση τα λεγόμενα των συμ-
μετεχόντων στην έρευνα, ο κ. Αυλωνίτης αναφέρθηκε στους
εξής τύπους και στα χαρακτηριστικά τους: α) ιταλικό, β) ισπανικό,
γ) ελληνικό ελαιόλαδο και δ) προϊόν που προτιμά ο κάτοικος
της Βόρειας Ευρώπης. 

Αποκαλυπτική έρευνα
Η Ελλάδα εξάγει

«χύμα» περίπου 

το 60-65% 

των εξαγωγικών

ποσοτήτων σε Ιταλούς

παραγωγούς, 

οι οποίοι στη συνέχεια

το συσκευάζουν 

και το εξάγουν 

με ιταλική ετικέτα



13ρεπορτάζΣάββατο 1 Ioυνίου 2013

Κατόπιν αυτού, εάν η χώρα
μας κατάφερνε να διευρύνει
τη διεθνή της παρουσία και
να κατακτήσει ακόμη μεγαλύ-
τερα μερίδια αγοράς με τυπο-
ποιημένο ελαιόλαδο, θα μπο-
ρούσε να προσβλέπει σε αύ-
ξηση της αξίας των εξαγωγών
μέχρι και 20%. Δυνητικά, σύμ-
φωνα πάντα με τη McKinsey,
η Ελλάδα θα μπορούσε να
προβλέπει ακόμα και σε πε-
ραιτέρω αύξηση της εγχώριας
παραγωγής ελαιόλαδου. 
Σε γενικές γραμμές, η McKinsey
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να

υπάρξει αναθεώρηση της
στρατηγικής εξωστρέφειας με
γνώμονα την ενδυνάμωση της
τοποθέτησης της αξίας του
ελληνικού ελαιολάδου, αλλά
και την ανάπτυξη συνεργασιών
με διεθνή δίκτυα διανομής. 
Μεταξύ των προτάσεων είναι
η συγκέντρωση της μεταποί-
ησης μέσω της λειτουργίας
δύο μεγάλων μονάδων τυπο-
ποίησης στην Κρήτη και στην
Πελοπόννησο, οι οποίες θα
μπορούν να επεξεργαστούν
μεγάλες ποσότητες όγκου, δη-
μιουργώντας ισχυρές οικονο-

μίες κλίμακας (100-150 χιλιά-
δων τόνων). 
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν 778.660 ελαιοκομι-
κές εκμεταλλεύσεις, εκ των
οποίων το 58% έχει μέγεθος
κάτω των 10 στρεμμάτων. Ταυ-
τόχρονα, ο αριθμός των ελαι-
οτριβείων ανέρχεται σε 2.500
(στοιχεία 2011), όταν στην
Ισπανία ο αντίστοιχος αριθμός
είναι 450, ενώ στον τομέα της
τυποποίησης υπάρχουν 310
εγκεκριμένες τυποποιητικές
μονάδες, εκ των οποίων αρ-
κετές υπολειτουργούν. 

                                           ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

          375 εκατ. ετησίως!

σαλάτες), ενώ μέσα από τη διαφήμιση ο καταναλωτής μαθαίνει
τη συμβολή του ελαιόλαδου στην παρασκευή υγιεινών γευμάτων,
κάτι που τον κάνει να αισθάνεται ικανοποίηση και σιγουριά.

Το ελληνικό προϊόν
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα 0%-1% σε ένα
διάφανο τετραγωνισμένο μπουκάλι του ενός λίτρου, με χρώμα
καθαρό χρυσοπράσινο, με ωραία μυρωδιά και γεύση (όχι πικρή).
Στην ετικέτα του προϊόντος παρουσιάζονται τα θρεπτικά συστατικά,
καθώς και προτάσεις για εναλλακτικές χρήσεις, ενώ η όλη προβολή
του είναι συνδεδεμένη με τις παραδοσιακές αξίες της μεσογειακής
κουζίνας, η οποία φέρνει ασφάλεια και απόλαυση στη ζωή. 

Το προϊόν για τη Βόρεια Ευρώπη
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα, σε ένα ελκυστικό διάφανο γυάλινο μπουκάλι 0,75 λίτρου. Το
προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται από ήπια γεύση, απαλό χρώμα και
άρωμα. Η ετικέτα αναφέρει την οδηγία 90/496 της ΕΕ σχετικά με
τις θρεπτικές αξίες. Προβάλλεται ως το ιδανικό προϊόν που συνδέεται
με την απόλαυση παραδοσιακής μαγειρικής και προέρχεται από
γνωστές μεσογειακές περιοχές με φυσικές μεθόδους παραγωγής,
εξασφαλίζοντας έτσι καλή υγεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Μερίδιο ελληνικών εξαγωγών

ελαιόλαδου
ΗΠΑ 3%
Γαλλία 1%
Γερμανία 10%
Ηνωμένο Βασίλειο 3%
Ιαπωνία 2%
Αυστραλία 5%
Καναδάς 13%
Ελβετία 5%
Ολλανδία 4%
Βραζιλία 3%
Βέλγιο 5%
Κίνα 12%
Ρωσία 7%

Πηγή: Comtrade των Ηνωμένων Εθνών

Συγκέντρωση σιτηρών από την ΕΑΣ Λιβαδειάς

Από 1η Ιουνίου 2013 θα μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι σιτηροπα-

ραγωγοί να παραδίδουν το προϊόν
τους στις αποθήκες της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Λι-
βαδειάς για λογαριασμό τους. Μετά
την πώληση του προϊόντος θα ει-
σπράττουν την αντίστοιχη αξία του,
αφού θα έχει γίνει η παρακράτηση
της προμήθειας της Ένωσης για λο-
γαριασμό της, για την κάλυψη των
διαχειριστικών της αναγκών. 
Ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα,
εφόσον το επιθυμεί, να κλείνει τις
ποσότητες που παραδίδει στις απο-
θήκες της Ένωσης με τιμή ημέρας
που θα έχει ανακοινωθεί και θα εξο-
φλείται εντός δέκα ημερών. Επιπλέον,

θα δίνονται έξοδα μεταφοράς για όποιον μεταφέρει το προϊόν στις αποθήκες της ΕΑΣ, με
τιμή 5 ευρώ/τόνο. Η συγκέντρωση θα γίνει στις αποθήκες της ΕΑΣ (εκκοκκιστήρια Μαραθιά
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιβαδειάς). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο
κ. Δημήτριο Καράντζαλη στο κινητό τηλέφωνο 6942-258656.

Ημερίδα για τη γαστρονομία και την προσέλκυση τουριστών

Ημερίδα με τίτλο «Μάνη,
Γαστρονομία και Προ-

σέλκυση Τουριστών» διορ-
γανώνει ο Δήμος Δυτικής
Μάνης τη Δευτέρα 3 Ιου-
νίου 2013 στις 11:00 το
πρωί, στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο της Στούπας. Τα θέματα
που θα συζητηθούν στην
ημερίδα αφορούν τα φα-
γητά και το κρασί του τό-
που, τα οποία μπορούν να
γίνουν από τους πιο ση-
μαντικούς λόγους που θα
παροτρύνουν τους τουρί-
στες να επιλέξουν τη Μάνη
ως τουριστικό προορισμό. Η ημερίδα θα
εστιαστεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του μεσσηνιακού ελαιόλαδου, με έμφαση

στα αντιοξειδωτικά, αλλά
και στο γαστροτουρισμό,
που δεν αφορά μόνο τη
διαδικασία γευστικής δο-
κιμής, αλλά και την ενεργή
εμπλοκή των ίδιων των
τουριστών στη διαδικασία
παραγωγής κάποιου προ-
ϊόντος ή εδεσμάτων. 
Οι διοργανωτές θεωρούν
ότι, με βάση τα νέα δεδο-
μένα της παγκοσμιοποί-
ησης του τουρισμού, η το-
πική γαστρονομία κάθε
τόπου θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα σαφέστατο

συγκριτικό πλεονέκτημα και μια σημαντική
πηγή πόρων για τον τουρισμό και την το-
πική οικονομία γενικότερα.

Εμπλουτίζεται ο ποταμός Λούρος με γόνο άγριας πέστροφας 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 θα εμπλου-
τιστεί ο ποταμός Λούρος με 1.000

άτομα γόνου άγριας πέστροφας (Salmo
trutta lourosensis), κατόπιν απόφασης που
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης. 
Ο γόνος προέρχεται από τον Ιχθυογεννητικό
Σταθμό (ο οποίος θα είναι και ο φορέας
υλοποίησης), μετά από συλλογή γεννητόρων
ενδημικής πέστροφας του ποταμού και ανα-
παραγωγή στις εγκαταστάσεις του σταθμού. 
Ο εμπλουτισμός θα γίνει στο τμήμα του
ποταμού που βρίσκεται μπροστά από τις
εγκαταστάσεις του σταθμού, υπό την επί-
βλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου.
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Ε
ίκοσι ένα χρόνια συμπλη-

ρώνονται φέτος από τότε
που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέ-
σπισε για πρώτη φορά κα-

θεστώς για προϊόντα με Προστατευό-
μενη Ονομασία Προέλευσης, τα γνω-
στά μας ΠΟΠ, με τον κανονισμό
2081/92. Το 2006 οι κανονισμοί θεω-
ρητικά βελτιώθηκαν (510/06 και
509/06), χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά
το περιεχόμενό τους. 
Το σκεπτικό ήταν να παραχθούν και
να προστατευτούν παραδοσιακά ποι-

οτικά προϊόντα, που αποτελούν πο-
λιτισμικό διατροφικό κεφάλαιο
της Ευρώπης, παραγωγοί ακόμη
και απομακρυσμένων περιοχών
να πετύχουν καλύτερες τιμές

στην αγορά και να αποφευχθεί η

παραπλάνηση και η νοθεία εις βάρος
των καταναλωτών. 
Θεωρητικά το μεγαλύτερο επίτευγμα
της χώρας μας αυτή την περίοδο ήταν
ότι κερδήθηκε ο «πόλεμος» της φέτας
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολέ-
μιους μεγάλες χώρες που ήθελαν να
ορίζεται ως κατηγορία λευκών τυριών

και όχι ως ελληνικό τυρί. Ακόμα και
από αυτή τη νίκη, ωστόσο, ελάχιστα
κέρδισε ο Έλληνας κτηνοτρόφος και
η ελληνική οικονομία, καθώς την πε-
ρίοδο που η χώρα έδινε μάχη για να
κατοχυρώσει την ονομασία φέτα είχε
αφήσει στο έλεος των εμπόρων τους
κτηνοτρόφους, οι οποίοι εγκατέλειπαν

Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
μόνο κατά όνομα και μόνο στα χαρτιά, τα οποία ουδέποτε
χρησιμοποιήθηκαν, περιοχές ολόκληρες οι οποίες είτε
θέλουν να απενταχθούν από το χαρακτηρισμό και 
τις υποχρεώσεις των ΠΟΠ είτε δεν ξέρουν καν ότι έχουν
προϊόντα ΠΟΠ και άλλα ευτράπελα συνθέτουν το χώρο 
των επώνυμων ελληνικών ποιοτικών προϊόντων.  

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ

ΤΥΡΙΑ
Ανεβατό (ΠΟΠ)
Γαλοτύρι (ΠΟΠ)
Φέτα (ΠΟΠ)
Γραβιέρα Αγράφων (ΠΟΠ)
Γραβιέρα Κρήτης (ΠΟΠ)
Γραβιέρα Νάξου (ΠΟΠ)
Καλαθάκι Λήμνου (ΠΟΠ)
Κασέρι (ΠΟΠ)
Κατίκι Δομοκού (ΠΟΠ)
Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ)
Κοπανιστή (ΠΟΠ)
Λαδοτύρι Μυτιλήνης (ΠΟΠ)
Μανούρι (ΠΟΠ)
Μετσοβόνε (ΠΟΠ)
Μπάτζος (ΠΟΠ)
Ξινομυζήθρα Κρήτης (ΠΟΠ)
Πηχτόγαλο Χανίων (ΠΟΠ)

Σαν Μιχάλη (ΠΟΠ)
Σφέλα (ΠΟΠ)
Φορμαέλα Αράχωβας (ΠΟΠ)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 
Ελιά Καλαμάτας (ΠΟΠ)
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης (ΠΟΠ)
Θρούμπα Θάσου (ΠΟΠ)
Θρούμπα Χίου (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Αμφίσσης (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Αρτας (ΠΓΕ)
Κονσερβολιά Αταλάντης (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Ροβίων (ΠΟΠ)
Κονσερβολιά Στυλίδας (ΠΟΠ)

ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Ακτινίδιο Πιερίας (ΠΓΕ)
Ακτινίδιο Σπερχειού (ΠΟΠ)
Κελυφωτό φιστίκι Φθιώτιδας (ΠΟΠ)
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (ΠΟΠ)
Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (ΠΟΠ)
Κουμ-Κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ)
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά
Τριπόλεως (ΠΟΠ)
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (ΠΟΠ)
Μήλα Καστοριάς (ΠΓΕ)
Ξηρά σύκα Κύμης (ΠΟΠ)
Πατάτα κάτω Nευροκοπίου (ΠΓΕ)
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων (ΠΟΠ)
Ροδάκινα Νάουσας (ΠΟΠ)
Σύκα Βραυρώνας (ΠΓΕ)
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ)

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς
(ΠΓΕ)
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευρο-
κοπίου (ΠΓΕ)
Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών
Φλώρινας (ΠΓΕ)
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευρο-
κοπίου (ΠΓΕ)
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών
Φλώρινας (ΠΓΕ)
Φιστίκι Αίγινας (ΠΟΠ)
Φιστίκι Μεγάρων (ΠΟΠ)

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κρητικό παξιμάδι (ΠΓΕ) 
Αβγοτάραχο Μεσολογγίου (ΠΟΠ)

ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Κρόκος Κοζάνης (ΠΟΠ)
Μαστιχέλαιο Χίου (ΠΟΠ)

Μαστίχα Χίου (ΠΟΠ)
Τσίκλα Χίου (ΠΟΠ)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ)

ΛΙΠΗ, ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (ΠΓΕ)
Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ)
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ)
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ)
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (ΠΟΠ)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Θραψανό (ΠΟΠ)
Ζάκυνθος (ΠΓΕ)
Θάσος (ΠΓΕ)
Καλαμάτα (ΠΟΠ)
Κεφαλονιά (ΠΓΕ)
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ)
Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ)
Κροκεές Λακωνίας (ΠΟΠ)
Λακωνία (ΠΓΕ)
Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ)
Λέσβος (ΠΓΕ)
Ολυμπία (ΠΓΕ)
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΠ)
Πέτρινα Λακωνίας (ΠΟΠ)
Πρέβεζα (ΠΓΕ)
Ρόδος (ΠΓΕ)
Σητεία Λασιθίου Κρήτης (ΠΟΠ)
Σάμος (ΠΓΕ)
Φοινίκι Λακωνίας (ΠΟΠ)
Χανιά Κρήτης (ΠΓΕ)

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΠ – ΠΓΕ: 
Χαμένοι στη…μετάφραση



σταδιακά το επάγγελμα, με αποτέλεσμα
η εγχώρια παραγωγή φέτας να μην
επαρκεί ούτε για την εγχώρια κατα-
νάλωση. 
Σήμερα, αν και συνήθως ακριβότερα
σε τιμή, τα ΠΟΠ και τα προϊόντα Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΓΕ) έχουν κερδίσει την εκτίμηση του
καταναλωτικού κοινού λόγω υψηλής
ποιότητας. Όμως, το σύστημα μπά-
ζει… από παντού, λόγω των εξελίξεων
στην παγκόσμια αγορά και των εγγενών
αδυναμιών, που δημιουργούν έτσι κι
αλλιώς προβλήματα. 

Προς αναθεώρηση
Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ «Δή-
μητρα» Σέρκος Χαρουτουνιάν παρα-
δέχτηκε πρόσφατα ότι υπάρχει μεγάλο
θέμα με τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, προαναγ-
γέλλοντας ότι θα προχωρήσει σε ανα-
θεώρηση των φακέλων αυτών των
προϊόντων. Όπως ανέφερε ο κ. Χα-
ρουτουνιάν, «υπάρχουν περιοχές που
έχουν προϊόντα ΠΟΠ αλλά δεν το
γνωρίζουν, καθώς και περιοχές που
θέλουν να απενταχθούν από αυτά.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε
συνολικά 98 τρόφιμα αναγνωρισμένα
ως ΠΟΠ και ΠΓΕ. Υπάρχουν ακόμη 6
αιτήσεις για αναγνώριση στην ΕΕ και
3 που βρίσκονται στο στάδιο της δη-
μοσίευσης της αναγνώρισης. Όμως,
η πιστοποίηση αυτή φαίνεται ότι δεν
στηρίχθηκε σε κάποια στρατηγική.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12 προϊόντα
(αριθμός-ρεκόρ στην ΕΕ) που, ενώ τα
έχουμε πιστοποιήσει ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ,
έχουμε στείλει τους φακέλους και
έχουμε πάρει την αναγνώριση από
την ΕΕ, δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει
ποτέ. Μάλιστα, από μελέτες που έκανε
ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα», ανακαλύψαμε ότι
από τα 98 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που
έχουμε στη χώρα μας αυτά που έχουν
πάρει προστιθέμενη αξία είναι ελά-
χιστα. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν τη
θέση που θα έπρεπε να είχαν στην
ελληνική, αλλά και διεθνή αγορά. 
Πάντως, ως πετυχημένο παράδειγμα
στα προϊόντα αυτής της κατηγορίας
ανέφερε ο κ. Χαρουτουνιάν τα προ-
ϊόντα της Σαντορίνης. «Όταν ξεκινή-
σαμε το 2008, υπήρχαν 113 παραγωγοί
φάβας με 960 στρέμματα καλλιέργειας.
Σήμερα ο αριθμός παραγωγών φάβας
τριπλασιάστηκε και για το ντοματάκι
τετραπλασιάστηκε, ενώ παράλληλα
αυξήθηκαν και τα στρέμματα καλ-
λιέργειας. Αυτό όμως δεν έγινε τυχαία,
αλλά επειδή ο τοπικός συνεταιρισμός,
οι παραγωγοί και η τοπική αυτοδιοί-
κηση, πίστεψαν και αγάπησαν αυτά
τα προϊόντα. Αντίθετα, σε άλλες πε-
ριπτώσεις έχουμε κάποιους που δεν
γνωρίζουν τι περιμένουν από την
αναγνώριση αυτών των προϊόντων.
Το ίδιο συμβαίνει και με το πλήθος
των προϊόντων που περιλαμβάνονται
στα ‘‘καλάθια’’ των Περιφερειών. Όλα
αυτά τα τοπικά προϊόντα του καλαθιού
της κάθε Περιφέρειας είναι αδύνατον
να προωθηθούν στις αγορές». 
Μεγάλο βάρος θα ρίξει ο νέος πρό-
εδρος του οργανισμού στην ενημέ-
ρωση των αγροτών και στο σύστημα

παροχής συμβούλων. «Το ότι κάνουμε
ένα προϊόν ΠΟΠ ή ΠΓΕ δεν σημαίνει
ότι αυξάνουμε την αξία του. Σημαίνει
ότι θα έχουμε πολλές υποχρεώσεις.
Θα αυξηθεί η τιμή, αλλά θα αυξηθεί
και το κόστος παραγωγής. Άρα θα
πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να ενη-
μερώσουν τον παραγωγό τι σημαίνει
μια τέτοια αναγνώριση». 

Τα… τρελά
Το παράλογο με την υπόθεση ΠΟΠ
και ΠΓΕ στην Ελλάδα είναι ότι η χώρα
μας δεν έχει καταφέρει να αναγνωρίσει
ως ΠΟΠ, π.χ., το ούζο Μυτιλήνης, διότι
η αλκοόλη που προστίθεται δεν είναι
από το νησί, παρότι ο τρόπος παρα-
σκευής εκεί τοπικός. Γίνονται μηνύσεις
από Έλληνες ιδιώτες προς ξένους πα-
ραγωγούς και εταιρείες, που εκμεταλ-
λεύονται αυτήν την κατάσταση και δί-
νουν προϊόντα στις ξένες αγορές με
παραπλανητικές ετικέτες. 
Άλλο παράδειγμα είναι το παστέλι,
το οποίο δεν μπορεί να ενταχθεί στα
ΠΟΠ προϊόντα, γιατί, ενώ η Ελλάδα
διαθέτει εγχώριο μέλι, σήμερα κάνει
εισαγωγές στο σουσάμι από τρίτες
χώρες! Αν, π.χ., τα φιστίκια Αιγίνης,
που είναι αναγνωρισμένα ως ΠΟΠ,
συσκευαστούν οπουδήποτε αλλού
πλην του νησιού, δεν θεωρούνται
ΠΟΠ. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με
τα προϊόντα ΠΓΕ, όπου η παραγωγή,
η μεταποίηση και η επεξεργασία
πρέπει να πραγματοποιείται στην ίδια
οριοθετημένη περιοχή. 
Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει οργανω-
μένος ευρωπαϊκός μηχανισμός ελέγχου
και άμεσης παρέμβασης, όταν διαπι-
στώνεται ότι εκτός ΕΕ κυκλοφορούν
προϊόντα-μαϊμού, όπως, π.χ., συνέβη
πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες
με παραπλανητικές ετικέτες ελαιόλα-
δου, φέτας κ.ά. Κάθε χώρα, εφόσον
υπάρχουν καταγγελίες, αναγκάζεται
η ίδια να βάζει τις υπηρεσίες της να
κυνηγούν νομικά το θέμα, ενώ τίθεται
και ζήτημα κόστους. 

15το θέμαΣάββατο 1 Ιουνίου 2013

Ηκαταχώριση προϋποθέτει ότι το προϊόν πληροί προκαταρκτικά
τους όρους για να αποκτήσει την «Ονομασία Προέλευσης» ή

«Γεωγραφικής Ένδειξης», οι οποίοι συνοπτικά είναι: 
Για την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ): 
α) Να κατάγεται από μια συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή.
β) Η ποιότητά του να οφείλεται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον

που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους
παράγοντες. 

γ) Να παράγεται, να μεταποιείται και να επεξεργάζεται στην οριο-
θετημένη περιοχή. 

Για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ):
α) Να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή. 
β) Η ποιότητά του, η φήμη του ή άλλα χαρακτηριστικά του να

μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή. 
γ) Να παράγεται ή και να μεταποιείται ή και να επεξεργάζεται

στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 
Οι προκαταρκτικοί αυτοί όροι πρέπει να αποδειχθούν για να γίνει
αποδεκτή η ύπαρξή τους.

Προδιαγραφές
Το άλλο σκέλος των όρων που πρέπει να πληρούνται για να γίνει
η καταχώριση είναι οι προδιαγραφές του προϊόντος, οι οποίες
πρέπει να περιλαμβάνουν: 
8 Το όνομα και την περιγραφή του προϊόντος με τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του (φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργα-
νοληπτικά). 

8 Την οριοθέτηση της γε-
ωγραφικής περιοχής και
αποδεικτικά στοιχεία ότι το
προϊόν κατάγεται απ’ αυτήν. 
8 Την περιγραφή της με-
θόδου παρασκευής και εν-
δεχομένως αυθεντικές και
συνήθεις μεθόδους, καθώς
και στοιχεία, εφόσον ζητείται,
ότι η συσκευασία γίνεται στην
οριοθετημένη περιοχή. 

Οργανισμός ελέγχου
Βασικό στοιχείο των προ-
διαγραφών είναι η ένδειξη
του ονόματος και η διεύθυνση
αρχών ή φορέων που ελέγ-
χουν τη συμμόρφωση προς
τις διατάξεις των ίδιων των
προδιαγραφών.

Η προστασία
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, άρα
και η εθνική, προστατεύει
τη καταχωρισμένη ονομασία
από:
8 Κάθε παράνομη άμεση ή
έμμεση εμπορική χρήση.
8Οποιανδήποτε αντιποίηση,
απομίμηση ή υπαινιγμό. 
8Οποιανδήποτε άλλη ψευ-
δή ή παραπλανητική ένδει-
ξη.
8 Οποιαδήποτε άλλη πρα-

κτική ικανή να παραπλα-
νήσει τον καταναλωτή. 

4Η καταχώριση

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ
KALAMATA POP 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ
VORIOS MYLOPOTAMOS KRITIS 
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ ΠΟΠ
KOPAnISTI PDO
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΓΕ
fASOLIA GIGAnTES ELEfAnTES KASTORIAS
PGI
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΡΟΒΙΩΝ ΠΟΠ
KOnSERVOLIA ROVIOn PDO  
ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
SITIA LASITHIOU KRITIS
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
KOnSERVOLIA STYLIDAS Α

ιτ
ή

μ
α

τα
 κ

α
τα

χώ
ρ

ισ
η

ς 
νέ

ω
ν 

ο
νο

μ
α

σ
ιώ

ν 
σ

το
 Κ

ο
ιν

ο
τι

κό
 Μ

η
τρ

ώ
ο

 Π
Ο

Π
-Π

ΓΕ

Α
ιτ

ή
μ

α
τα

 τ
ρ

ο
π

ο
π

ο
ίη

σ
η

ς 
π

ρ
ο

δ
ια

γρ
α

φ
ώ

ν 
ή

δ
η

 κ
α

τα
χω

ρ
ισ

μ
έν

ω
ν 

ο
νο

μ
α

σ
ιώ

ν

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
AGOURELEO CHALKIDIKIS 
ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
XIRA SIKA TAXIARCHI 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ «ΜΕΣΣΑΡΑ» ΠΟΠ
«MESSARA» PDO
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΓΑΛΑΝΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ
«GALAnO METAGGITSIOU 
CHALKIDIKIS» PDO 
ΣΤΑΦIΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΓΕ
STAfIDA SOULTAnInA KRITIS PGI 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει

οργανωμένος ευρωπαϊκός

μηχανισμός ελέγχου και

άμεσης παρέμβασης όταν

διαπιστώνεται ότι εκτός ΕΕ

κυκλοφορούν προϊόντα-

μαϊμού, όπως συνέβη

πρόσφατα στις ΗΠΑ με

παραπλανητικές ετικέτες

ελαιόλαδου, φέτας κ.ά.

             



Μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιου-
νίου 2013 θα μπορούν οι ενδια-

φερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις
τους για την ένταξή τους στο μέτρο
«Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2018», σύμφωνα με
την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μόσχο Κορασίδη. 
Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι του µέ-
τρου είναι επιχειρήσεις (ιδιωτικές, συ-
νεταιριστικές), όπως και επαγγελµα-
τικές οργανώσεις, οργανώσεις παρα-
γωγών, διεπαγγελµατικές οργανώσεις
ή δηµόσιοι οργανισµοί. 
Τα επιλέξιµα προϊόντα αφορούν οί-
νους µε Προστατευόµενη Ονοµασία
Προέλευσης (ΠΟΠ) ή και Προστα-
τευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)
ή και ποικιλιακούς οίνους. Οι επιλέ-
ξιμες δράσεις αφορούν: 

α) δηµόσιες σχέσεις, μέτρα προώθη-
σης ή διαφήµισης, ιδίως εκείνα
που τονίζουν τα πλεονεκτήµατα
των κοινοτικών προϊόντων, σε σχέ-
ση ιδίως µε την ποιότητα, την ασφά-
λεια των τροφίµων ή την προστασία
του περιβάλλοντος, 

β) συµµετοχή σε εκδηλώσεις, εµπο-
ροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς
σηµασίας, 

γ) ενηµερωτικές εκστρατείες, ιδίως
για τα κοινοτικά συστήµατα που
αφορούν τις ονοµασίες προέλευ-
σης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και
τη βιολογική παραγωγή, 

δ) µελέτες νέων αγορών, αναγκαίες
για τη διεύρυνση των εµπορικών
διεξόδων, 

ε) µελέτες για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των µέτρων προ-
ώθησης και ενηµέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούν

καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδι-
κευµένο Τύπο, τη διαφήµιση στο δια-
δίκτυο και σε άλλα οπτικοακουστικά
µέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ρα-
διόφωνο, ιστοσελίδα), την παραγωγή
έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα,
χάρτες), επιδείξεις στα σηµεία πώλησης
και γευσιγνωσίες, τη συµµετοχή σε
εµπορικές και άλλες εκθέσεις, αλλά
και σε οµαδικά εκθεσιακά περίπτερα
που παρουσιάζουν προϊόντα από
διάφορα κράτη-µέλη και, τέλος, τις
δηµόσιες σχέσεις. Οι αιτήσεις υπο-
βάλλονται στο Τμήμα Οίνου και Αλ-
κοολούχων Ποτών της Δ/νσης Με-
ταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού
Ελέγχου (Αχαρνών 2, Αθήνα).
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στα τηλέφωνα 210/2124173-4171-4163
(κα Αμαλία Παπαγιαννοπούλου) ή στο
e-mail: ax2u043@minagric.gr.
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Από τις 20 Ιουνίου θα επιτρέπεται η κοπή και η συλλογή της
ρίγανης για οικιακή χρήση και εμπορία, μετά δηλαδή την αν-

θοφορία της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο ίδιο
πλαίσιο ανακοινώθηκε ότι μετά τις 10 Ιουλίου επιτρέπεται η κοπή
και η συλλογή του μελισσοκομικού φυτού μπιτόνικα (ή σιδερίτης)
για οικιακή χρήση και εμπορία μετά την ανθοφορία. Βασική προ-
ϋπόθεση για τη συλλογή τόσο της ρίγανης και όσο και της μπιτόνικας
είναι να μην αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί από κάθε φυτό, έτσι
ώστε να διασφαλιστεί ο πολλαπλασιασμός του.

Το 8ο φεστιβάλ οικολογικών, βιολογικών και παραδοσιακών
προϊόντων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

από τις 18:00 μ.μ. μέχρι τις 23:00 μ.μ., υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, στον κήπο της Περιφέρειας (Βασ. Όλγας

198, Θεσσαλονίκη). Στο
φεστιβάλ θα συμμετά-
σχουν 40 βιοκαλλιεργητές
από την περιοχή της Βό-
ρειας Ελλάδας. Την εκδή-
λωση θα πλαισιώσουν
παραδοσιακά χορευτικά
συγκροτήματα.
Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη.

Επιτρέπεται η κοπή και η συλλογή 
της ρίγανης και της μπιτόνικας

8ο φεστιβάλ οικολογικών προϊόντων 

Ευρωπαϊκό συνέδριο
πραγματοποιείται την
Κυριακή 2 Ιουνίου 2013
στις 10 το πρωί στο
Βουλευτικό του Ναυ-
πλίου Αργολίδας. Στό-
χος του συνεδρίου εί-
ναι να έρθουν πιο κον-

τά οι χώρες της ΕΕ που
παράγουν εσπεριδοειδή,

να αναλυθούν τα προβλή-
ματα που πλήττουν τον κλάδο

αυτό και να διατυπωθούν προτά-
σεις, ώστε να έχουν ένα καλύτερο αύριο
όσοι εμπλέκονται με τα εσπεριδοειδή.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου
θα συμβάλουν οι καλεσμένοι ομιλητές
στο συνέδριο, που προέρχονται από

τα κυριότερα παραγωγικά κέντρα εσπε-
ριδοειδών της Ελλάδας και της Ευρώπης:

3 Salvo Laudani, εμπορικός διευθυντής της
εταιρείας Oranfrizer (Ιταλία)
3 Jose Antonio Garcia Fernandez, διευθυν-

τής Διεπαγγελματικής ΑILIMPO (Ισπανία)
3Φρίξος Τσακιστός, εμπορικός διευθυντής

εταιρείας GROEXPORT LTD (Κύπρος)
3 Γιώργος Μπαλακανάκης, διευθύνων

σύμβουλος της εταιρείας Ολυμπιακή
Φρούτων (Ελλάδα)
3Χρήστος Κολιός, διευθυντής της εταιρεί-

ας Κολιός ΑΒΕΕ (Ελλάδα).
Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (www.fresh
forum.eu) θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα
αλλά και οι ομιλίες των Ελλήνων και ξένων ομι-
λητών λίγες μέρες μετά το τέλος των εργασιών
του συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στο τηλέφωνο 210-4812212 και στο e-mail
info@froutonea.gr.

Δόθηκε παράταση στην κατάθεση αιτήσεων 
για το πρόγραμμα προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 

Πανελλαδικό συνέδριο επιτραπέζιου σταφυλιού πραγματοποιείται
το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 από τις 10:00 το πρωί μέχρι 19:00

το βράδυ στο ξενοδοχείο «Αλκυών» στο Βραχάτι Κορινθίας. Στόχος
του συνεδρίου είναι να γίνει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη κα-
ταγραφή όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση
σταφυλιού, παραδοσιακές και καινοτόμες ποικιλίες, πολλαπλα-
σιαστικό υλικό, ομάδες παραγωγών, νέες τεχνολογίες στην
παραγωγή και στη διακίνηση, απαιτήσεις των αλυσίδων σουπερ-
μάρκετ σε Ελλάδα και εξωτερικό κ.ά. Στο πλαίσιο του συνεδρίου
αναμένεται να γίνει ανακοίνωση των ποσοτικών και ποιοτικών
χαρακτηριστικών της νέας σεζόν στο ελληνικό σταφύλι, ενώ συ-
σκευαστές από την Κορινθία, την Καβάλα και την Κρήτη θα
μιλήσουν για τις εμπορικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα

που εντοπίζονται ανά
περιοχή. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στο τηλέφωνο
210-4812212 ή στην
ιστοσελίδα www.fresh-
forum.eu.

Πανελλαδικό συνέδριο επιτραπέζιου σταφυλιού 

Πώληση γεωργικών προϊόντων

ΗΕταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα προβεί σε πώληση καρπού παραγωγής

της, που αφορά μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι (βιολογικό), κριθάρι
(βιολογικό) και κτηνοτροφικά κουκιά (βιολογικά). Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 210/5294914, 210/5294961 και 6951/955795.

Ευρωπαϊκό συνέδριο εσπεριδοειδών 



Α
πό τη μια, η ανομ-

βρία που έπληξε τις απο-
δόσεις σε πολλές περιο-
χές και, από την άλλη, οι

πληροφορίες από το εξωτερικό ότι
θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής
για το 2013, τη στιγμή που και τα
αποθέματα παραμένουν σε υψηλό
επίπεδο, δημιουργούν ένα εκρηκτικό
μίγμα που δείχνει με έμφαση ότι οι
τιμές εκκίνησης του προϊόντος δεν
θα είναι πάνω από τα 22 λεπτά το
κιλό– και σίγουρα όχι κάτω από τα
18 λεπτά.
Οι αναφορές από τις σιτοπαραγω-
γικές περιοχές δείχνουν αποδόσεις
μειωμένες σε κάποιες περιπτώσεις
έως και 70% στα ξηρικά χωράφια,
με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των
300 και 400 κιλών το στρέμμα να
πέσουν στα 100 κιλά το στρέμμα.
Στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου
της Μαγνησίας οι δηλώσεις των πα-
ραγωγών κάνουν λόγο για μειωμένες
αποδόσεις έως και 80%, λόγω της
ανομβρίας που επικράτησε από τα
μέσα Μαρτίου. Αντίστοιχα προβλή-
ματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και
σε περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου
και της Στερεάς Ελλάδας. Αν λάβουμε
υπόψη ότι φέτος αρκετοί παραγωγοί
στράφηκαν στα δημητριακά λόγω
των καλών τιμών (υπολογίζεται αύ-
ξηση κατά 30% στα καλλιεργούμενα
στρέμματα), τότε γίνεται αντιληπτό
το μέγεθος του προβλήματος στον
πρωτογενή τομέα. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο και στη νέα
σοδειά, παρά τα προβλήματά τους,
αναμένεται να παίξουν οι ενώσεις,
οι οποίες για την ώρα επιλέγουν και

αυτές να μην ανακοινώνουν τιμές
στους παραγωγούς. Ήδη η ΕΑΣ Λι-
βαδειάς ανακοίνωσε ότι ξεκινά από
τη Δευτέρα τη συγκέντρωση σιτη-
ρών. 
Ο παραγωγός θα παραδίδει το προ-
ϊόν του στις αποθήκες της ΕΑΣ Λι-
βαδειάς για λογαριασμό του και
μετά την πώληση του προϊόντος θα
εισπράττει την αντίστοιχη αξία του,
αφού γίνει η παρακράτηση της προ-
μήθειας της ένωσης για την κάλυψη
των διαχειριστικών της εξόδων. Επί-
σης, ο παραγωγός έχει τη δυνατό-
τητα, εφόσον το επιθυμεί, να κλείνει
τις ποσότητες που παραδίδει στις
αποθήκες της ένωσης με τιμή ημέ-
ρας, που θα έχει ανακοινωθεί και
θα εξοφλείται εντός δέκα ημερών.
Επιπλέον, θα δίνονται έξοδα μετα-
φοράς για όποιον μεταφέρει το προ-
ϊόν στις αποθήκες της ΕΑΣ 5 ευρώ/τό-
νο.

Τι συμβαίνει διεθνώς
Ανομβρία έπληξε και τα σιταροχώ-
ραφα της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
Τις τελευταίες εβδομάδες απουσιά-
ζουν οι βροχοπτώσεις, ενώ οι θερ-
μοκρασίες βρίσκονται κοντά στους
30 βαθμούς. 
Στην Ουκρανία η παραγωγή σιταριού
εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στους
23,3 εκατ. τόνους, χαμηλότερα κατά
1,4 εκατ. τόνους από τις αρχικές
προβλέψεις, ενώ στη Ρωσία, εκτι-
μάται πως η παραγωγή της θα φτάσει
τους 56,6 εκατ. τόνους, αντί για 60,7
εκατ. τόνους που προέβλεπε η προ-

ηγούμενη εκτίμηση.
Την ίδια στιγμή αύξηση στην παγ-
κόσμια παραγωγή δημητριακών
προβλέπει για το 2013 ο Οργανισμός
Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ
(FAO) στο ενημερωτικό δελτίο που
εξέδωσε το Μάιο. 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του FAO, η παγκόσμια παραγωγή
σιταριού το 2013 αναμένεται να
φτάσει τους 695 εκατ. τόνους, 5,4%
πάνω από τη συγκομιδή του προ-
ηγούμενου έτους και περίπου 6 εκατ.
τόνους λιγότερους από το 2011,
χρονιά που είχαμε παραγωγή σε
επίπεδα-ρεκόρ. 
Μεγάλο μέρος της αύξησης της πα-
ραγωγής αναμένεται να σημειωθεί
στις χώρες της ΕΕ και της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης (Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών), όπου έχουμε
αύξηση των φυτεύσεων εξαιτίας
των ελκυστικών τιμών, αλλά και από

την προσδοκία της επιστροφής σε
κανονικές αποδόσεις σε Ρωσία και
Ουκρανία, μετά την ξηρασία του
περασμένου έτους. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η παγ-
κόσμια παραγωγή αναμένεται να
κυμανθεί σε περίπου 960 εκατ. τό-
νους, 10% μεγαλύτερη σε σχέση με
αυτή του 2012. Η παραγωγή βρί-
σκεται σε καλά επίπεδα στις χώρες
του νότιου ημισφαίριου. 
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης
όμως στην παραγωγή αναμένεται
να υπάρξει στις ΗΠΑ, όπου οι φυ-
τεύσεις εκτιμάται ότι έφτασαν στο
υψηλότερο επίπεδο από το 1936. 
Όμως, παρά την αναμενόμενη αύ-
ξηση της παραγωγής δημητριακών,
η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να
παραμείνει στάσιμη το 2012-2013
σε σχέση με το προηγούμενο έτος
(προβλέπεται να κυμανθεί στους
2.332 εκατ. τόνους). 
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Σε παιχνίδι για γερά νεύρα εξελίσσεται το «μυστήριο» γύρω 
πό την τιμή στην οποία θα πωληθεί φέτος το σιτάρι, τη στιγμή
που ο αλωνισμός έχει προχωρήσει και οι πρώτες ποσότητες 
θα παραληφθούν από τις ενώσεις την προσεχή εβδομάδα.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΜΒΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΠΟΥ ΠΙΕΖΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Ηαυξημένη παραγωγή και η σταθερή ζήτηση αναμένεται
να οδηγήσει σε αύξηση των αποθεμάτων. Ο FAO

προβλέπει ότι τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών στο τέλος
του 2013 θα ανέλθουν σε 505 εκατ. τόνους. Από την πλευρά
του, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προβλέπει ότι τα
παγκόσμια αποθέματα αραβόσιτου στο τέλος της περιόδου
2013-2014 θα ανέλθουν σε 154 εκατ. τόνους, που είναι το
υψηλότερο από το 2000. Το Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών
(IGC) προβλέπει τα αποθέματα αραβόσιτου να φτάσουν
στους 143 εκατ. τόνους. 
Σημειώνεται ότι στην ιταλική αγορά το σκληρό σιτάρι
έφτασε να πωλείται στα 295-298 ευρώ ο τόνος, ενώ για
παράδοση σε γαλλικό λιμάνι πωλείται στα 260 ευρώ ο

τόνος. Το μαλακό σιτάρι πωλείται στα 234 ευρώ ο τόνος
για παράδοση σε γαλλικό λιμάνι, στα 260-264 ευρώ ο τόνος
στην ιταλική αγορά και στα 197 ευρώ ο τόνος στο χρηματιστήριο
του Σικάγο.

Στην ευρύτερη περιοχή

του κάμπου 

της Μαγνησίας 

οι δηλώσεις των

παραγωγών κάνουν λόγο

για μειωμένες αποδόσεις

έως και 80%, λόγω 

της ανομβρίας 

που επικράτησε

από τα μέσα Μαρτίου

Αύξηση αποθεμάτων

Σιτάρι: Ραντεβού στα τυφλά με την αγορά

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)
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Α
ν και ο εν λόγω νό-

μος, μετά από πολ-
λές συζητήσεις με-
ταξύ κυβέρνησης

και συνεταιριστών, ψηφίστηκε
στις αρχές Μαρτίου με μεγάλη
πλειοψηφία στη Βουλή κι επί-
σης έχει δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης
κι έχει υπάρξει θετική γνω-
μοδότηση του Νομικού Συμ-
βούλου του Κράτους υπέρ
της άμεσης εφαρμογής του,
στην πράξη συνεχίζει να «κολ-
λάει» στην άρνηση του Γενικού
Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θε-

οχάρη για «την έκδοση της
σχετικής εγκυκλίου», που να
καθιστά το συγκεκριμένο θέ-
μα εφαρμόσιμο! Σύμφωνα με
τις πληροφορίες, στις συνεχείς
οχλήσεις των συνεταιριστών
ο κ. Θεοχάρης επικαλείται
«φόρτο εργασίας», ωστόσο
πολλά στελέχη οργανώσεων
έχουν αρχίσει να εκφράζουν
αμφιβολίες για τις πραγματι-
κές προθέσεις της κυβέρνη-
σης στο μείζον θέμα που τους
απασχολεί. 
Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι
αντιπροσωπεία αυτών έφτασε

μέχρι και το γραφείο του Γε-
νικού Γραμματέα της κυβέρ-
νησης Παναγιώτη Μπαλτάκου,
στον οποίο εξέφρασαν την
έντονη δυσφορία τους, μι-
λώντας σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες για «εμπαιγμό» από
το υπουργείο Οικονομικών. 
Σύμφωνα με τα στελέχη των
ΕΑΣ, η κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί είναι πλέον
ασφυκτική για τους ίδιους,
που απειλούνται από τις Αρχές
με σοβαρές κυρώσεις εξαιτίας
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
των οργανώσεων, αφενός χω-
ρίς οι ίδιοι στις περισσότερες
περιπτώσεις να έχουν την πα-
ραμικρή ευθύνη για τις οφει-
λές αυτές κι αφετέρου χωρίς
να έχουν σήμερα το δικαίωμα
να πουλήσουν αδρανή περι-
ουσιακά στοιχεία των ενώ-
σεων, ώστε να αποπληρώ-
σουν μέρος των χρωστούμε-
νων. 
Υπό την πίεση αυτοί, μάλιστα,
αρκετά στελέχη των οργα-

νώσεων δηλώνουν αποφα-
σισμένα να προσφύγουν δι-
καστικά κατά των προϊστα-
μένων των Δ.Ο.Υ. στις περιοχές
τους, οι οποίοι δεν εφαρμό-
ζουν το νόμο που τους αφορά. 

Παράταση 
στην παράταση;
Την ίδια ώρα βέβαια η κατά-
σταση στις ΕΑΣ, ακόμα και
σε πολλές από τις πλέον δυ-
ναμικές και ισχυρές του χώ-
ρου, είναι έκρυθμη, δεδομέ-
νου ότι η κυβέρνηση επιδει-
κνύει μεγάλη καθυστέρηση
και στην τροποποίηση του ν.
4015/2011, ώστε αυτός να
καταστεί εφαρμόσιμος. Σή-
μερα, εξαιτίας της απροθυμίας
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων να
προχωρήσει στις απαραίτητες
αλλαγές του νόμου, ώστε να
καλυφθούν νομικά κενά που
τον κάνουν μη υλοποιήσιμο,
αρκετές ενώσεις εμφανίζονται
εγκλωβισμένες και αδυνατούν

να διεκπεραιώσουν ακόμα
και τις απαραίτητες οικονο-
μικές και νομικές διεργασίες. 
Μέχρι στιγμής, το μόνο δε-
δομένο που υπάρχει στο θέμα
αυτό είναι ότι οι ΕΑΣ καλύ-
πτονται έως το τέλος Ιουνίου,
όταν λήγει η παράταση, που
έδωσε το Δεκέμβριο το
υπουργείο για την εφαρμογή

του νέου νομοθετικού πλαι-
σίου. Οι Συνεταιριστές πιέζουν
ασφυκτικά τον κ. Τσαυτάρη
ώστε και το θέμα αυτό να τα-
κτοποιηθεί οριστικά, ωστόσο,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο
ίδιος φέρεται να προσανατο-
λίζεται σε μία εκ νέου χορή-
γηση εξάμηνης παράτασης
για τη εφαρμογή του νόμου.

Σε κατάσταση νευρικής κρίσης έχουν περιέλθει
πολλοί πρόεδροι και γενικοί διευθυντές Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) σε όλη τη χώρα,
εξαιτίας της πολύμηνης καθυστέρησης που
επιδεικνύει η κυβέρνηση στην εφαρμογή του νόμου
που προβλέπει αναστολή των διώξεών τους για
ληξιπρόθεσμες οφειλές των οργανώσεων.

ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Πόσο θα περιμένουν ακόμα οι ΕΑΣ;

Ασπρα ροδάκινα και κατακόκκινα βε-
ρίκοκα άρχισαν να κρέμονται στα κλα-

διά δέντρων στο Νομό Ημαθίας και μπορεί
για τους περισσότερους να φαίνονται
«ξένα», καθώς έχουμε συνηθίσει τα συγ-
κεκριμένα φρούτα σε άλλο χρώμα, όμως
οι διαφορετικοί αυτοί καρποί φιλοδοξούν
να κατακτήσουν σύντομα μια θέση σε εκλε-
κτά μανάβικα της χώρας. 
Στα χωράφια του 37χρονου Κωνσταντίνου
Μαρκοβίτη, στο χωριό Άγιος Γεώργιος, τα
πρώτα από αυτά τα «παράξενα» φρούτα

έκαναν φέτος την εμφάνισή
τους. Πρόκειται για νέες ποι-

κιλίες, που προέρχονται από
την Ιταλία και επιθυμούν να κατα-

κτήσουν το δικό τους μερίδιο στην αγορά
απέναντι στα συνηθισμένα ροδάκινα, νε-
κταρίνια και βερίκοκα. 
Τα άσπρα ροδάκινα είναι λευκά τόσο από
μέσα στην «ψίχα» τους όσο και στη φλούδα.
Ο αγρότης έχει ήδη από πέρσι φυτέψει
1.200 δέντρα και οι πρώτοι καρποί είναι
γεγονός. «Βγήκε μία μικρή ποσότητα, την
οποία θα ελέγξουμε. Θα δούμε, δηλαδή,
πόσο εύκολα μαλακώνουν τα φρούτα και
αν χτυπιούνται και κάνουν σημάδια. Του
χρόνου θα έχουμε μια ικανοποιητική πο-
σότητα, ενώ από τα επόμενα έτη θα δώσουν
πλήρη παραγωγή» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο κ. Μαρκοβίτης.

Άσπρα ροδάκινα και κατακόκκινα βερίκοκα!
Ολοκληρώθηκαν την Παρα-

σκευή με επιτυχία οι εργασίες
του 3ου Διεθνούς Συμποσίου «Άμ-
πελος 2013», στη Σαντορίνη, με
τίτλο «Οι εξελίξεις στον αμπελοοινικό
τομέα». Αντικείμενο του συνεδρίου
υπήρξαν οι εξελίξεις στην ανα-
πτυξιακή αμπελουργία στο πλαίσιο
της κλιματικής αλλαγής, η πρόοδος
και οι καινοτόμες αλλαγές στην
οινοποίηση, οι νέες στρατηγικές
προώθησης των οινικών προϊόντων
στις νέες οικονομικές συνθήκες
που διαμορφώθηκαν σε παγκόσμιο
επίπεδο, οι θεσμικές αλλαγές και
οι νέες τάσεις στην εφαρμογή
της ορθής αμπελουργικής και
οινοποιητικής πρακτικής. 
Η οινολόγος και συγγραφέας
Σταυρούλα Κουράκου-Δρα-
γώνα, η πρώτη γυναίκα με δί-
πλωμα οινολόγου στην Ευρώπη

και αναπληρώτρια καθηγήτρια
της Οινολογίας στη Γεωργική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι-
μήθηκε σε ξεχωριστή εκδήλωση
για τη μοναδική προσφορά της
στο σύγχρονο ελληνικό οινικό πο-
λιτισμό, ενώ στο συνέδριο εκτός
των επιστημόνων, μελετητών,
ερευνητών και επαγγελματιών
του κλάδου, παρέστησαν και ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης
και ο πρόεδρος της Εθνικής Διε-
παγγελματικής Ένωσης Αμπέλου

και Οίνου Μάρκος
Καφούρος. Παράλ-
ληλα με τις εργα-
σίες του συνεδρίου
πραγματοποι-
ήθηκε έκθεση
κρασιών, στην

οποία συμμετείχαν

τα περισσότερα από
τα οινοποιεία των
Κυκλάδων.  Το συ-
νέδριο «Άμπελος 2013» πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την αιγίδα και
υποστήριξη των: Διεθνής Οργα-
νισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV),
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου, Δήμος Θήρας, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας, Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμ-
πέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση Αμπελο-
οινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, ενώ
το «Άμπελος 2013» έχει ενταχθεί
και είναι μία από τις κεντρικές
δράσεις της πρωτοβουλίας του
Δήμου Θήρας «2013 Έτος Γαστρο-
νομίας στη Σαντορίνη». 

Άμπελος 2013: Η «καρδιά» του κρασιού στη Σαντορίνη
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Τι είναι αυτό που ωθεί έναν
ενεργειακό όμιλο να ασχο-
ληθεί με τον πρωτογενή το-
μέα παραγωγής, και μάλιστα
με τη βιολογική καλλιέργεια; 
Ο όμιλός μας, έχοντας ραγδαία
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια
στην ελληνική αγορά και ιδίως
στον τομέα της ενέργειας, θε-
ωρεί χρέος του να συμβάλει
όχι μόνο στην ανάπτυξη του
ομίλου, αλλά και στην ευρύτερη
ανάπτυξη της χώρας μας. 
Πρέπει λοιπόν μέσα από τα
εργαλεία της δουλειάς μας να
μην κοιτάμε τις επενδύσεις με
παρωπίδες, αλλά να βρίσκουμε
μέσα από τις καινοτόμες ιδέες
μας τι είναι αυτό που μπορεί
να βοηθήσει εμάς και τη χώρα
μας να βγει σιγά-σιγά και με
σταθερά βήματα από την οι-
κονομική κρίση. 
Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύ-
σεις που μπορούν να ισχυρο-
ποιήσουν τη χώρα μας οικο-
νομικά είναι η ενέργεια, η γε-
ωργία και ο τουρισμός. Είναι
λοιπόν πολύ λογικό ένας όμιλος
που θεωρεί τον εαυτό του σο-
βαρό και δυναμικό να επιθυμεί
να αναπτύξει το εύρος των
επενδύσεών του. Ο πρωτογε-
νής λοιπόν τομέας, και ιδίως
η βιολογική καλλιέργεια, αν
αναπτυχθεί με το σωστό τρόπο
και με τις σωστές γεωργικές
προϋποθέσεις, λαμβάνει ένα
μεγάλο μερίδιο στην αγορά,
καθιστώντας έτσι τη γεωργία
της χώρας μας πάλι δυναμική

και ανταγωνιστική με τις υπό-
λοιπές ευρωπαϊκές -και όχι μό-
νο- αγορές. 

Μιλήστε μας για το βασικό
σχέδιο… 
Το βασικό σχέδιο του ομίλου
μας είναι η δημιουργία μεγά-
λων εναλλακτικών βιολογικών
καλλιεργειών στις εκτάσεις
στις οποίες θα εφαρμοστεί
το μοντέλο της συνεκμετάλ-
λευσης που πρώτος ο όμιλος
«Mpimpas Investing Group»
εφάρμοσε στη χώρα μας. 

Η χρηματοδότηση από πού
θα προέλθει; 
Δεν επιθυμούμε χρηματοδό-
τηση. Βάσει του μοντέλου «Συμ-
μετοχής-Συνεκμετάλλευσης-
Συμπαραγωγής», λειτουργούμε
ανεξαρτήτως τραπεζικού δα-
νεισμού και αναπτύσσουμε
ένα υγιές οικονομικό μοντέλο
με διάρκεια και μέλλον.

Ποια είναι τα οφέλη που θα
απολαμβάνει ο παραγωγός
της καλλιέργειας ροδιάς στη
Βοιωτία και ποιες οι υποχρε-
ώσεις του; 
Σήμερα, ερχόμενος σ’ εμάς
ένας ενδιαφερόμενος για τις
επενδύσεις στη ροδιά, αρχικά
συνάπτει σύμβαση με τον όμι-
λό μας, η οποία αναφέρει τη
συνεργασία του ομίλου και
του φυσικού προσώπου στο
θέμα της καλλιέργειας, με κό-
στος του φυσικού προσώπου
τα 2.000 ευρώ/στρ. 
Ο όμιλος μέσα από τη συνερ-
γασία αυτή και με την υπο-
γραφή της σύμβασης δε-
σμεύεται για ένα ετήσιο ει-
σόδημα της τάξης των 1.500-
2.000 ευρώ /στρ./χρόνο.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις
του, δεν υπάρχουν άλλες εκτός
από την καταβολή των χρη-
μάτων για τη σύναψη της σύμ-
βασης, απλώς πρέπει ο επεν-
δυτής, έχοντας μετοχές από
μια θυγατρική ΑΕ εταιρεία,
να συνεργάζεται με νόμιμο
τρόπο με τον όμιλο και να
υποστηρίζει και αυτός με το
τρόπο του την καλή και σωστή
λειτουργία του. 

Το βασικό πρόβλημα με τις
εναλλακτικές καλλιέργειες
είναι η διάθεση του προϊόν-
τος. Εσείς το έχετε λύσει; Πού
θα καταλήγουν τα ρόδια; 
Ο όμιλός μας έχει επενδύσει
σε 10.000 στρ. για την καλ-
λιέργεια βιολογικής ροδιάς,
οπότε είναι αυτονόητο ότι
έχει ήδη προβεί σε συνεργα-
σίες με εξωτερικούς οίκους

που ασχολούνται με το κομ-
μάτι αυτό της παραγωγής. 
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα
απέχουμε λίγα μόνο βήματα
πριν από την υπογραφή σύμ-
βασης με αμερικανική εται-
ρεία, η οποία τροφοδοτεί
5.000 σουπερμάρκετ στις ΗΠΑ
με χυμό ροδιάς και, για το
λόγο αυτό, ένα μεγάλο μερίδιο
της παραγωγής μας θα κατα-
λήγει εκεί. 
Επίσης, η καλλιέργεια της ρο-
διάς παράγει όχι μόνο τον
καρπό και το χυμό, αλλά πε-
ρίπου 300 παραπροϊόντα, τα
οποία έχουν να κάνουν με
καλλυντικά, φάρμακα και αι-
θέρια έλαια.
Σήμερα λοιπόν ο όμιλός μας
είναι σε διαπραγματεύσεις με
γαλλικές και ρωσικές φαρμα-
κευτικές εταιρείες και εταιρείες
καλλυντικών για την προμή-
θεια παραπροϊόντων ροδιάς. 

Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Πώς διαμορφώνεται το εν-
διαφέρον;
Ασφαλώς! Το ενδιαφέρον του
κόσμου είναι ιδιαίτερα αυξη-
μένο. Είναι ένα ξεχωριστό
πρόγραμμα, αν σκεφτεί κανείς
ότι αποκτά και τη γη, ανάλογα
φυσικά με το ποσό που θα
καταβάλει, αλλά και την πα-
ραγωγή της για τουλάχιστον
30-40 χρόνια, εξασφαλίζοντας
έσοδα ετησίως ανάλογα με
το ποσό της επένδυσης που
θα καταβάλει. 

Σκοπεύετε να επεκταθείτε
και σε άλλες καλλιέργειες;
Φυσικά! Πρωταρχικός σκοπός
του ομίλου μας είναι, πέραν
του ενεργειακού κλάδου, να
αναπτύξει δυναμικά και να
αξιοποιήσει τον πρωτογενή
τομέα της χώρας μας. Θα ακο-
λουθήσουν καλλιέργειες
φραγκοσυκιάς, ιπποφαούς,
αλόης και άλλων ειδών αγρο-
τικής εναλλακτικής καλλιέρ-
γειας. 

Ο όμιλος Μπίμπα «σπάει το ρόδι»
στον πρωτογενή τομέα 

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

«Ο πρωτογενής τομέας,

και ιδίως η βιολογική

καλλιέργεια, αν

αναπτυχθεί με 

τις σωστές γεωργικές

προϋποθέσεις,

λαμβάνει ένα μεγάλο

μερίδιο στην αγορά»

Ως χρέος της εταιρείας να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας χαρακτηρίζει 
η κα Μαριλένα Μανιουδάκη, αντιπρόεδρος της Mpimpas Investing Group, 
την επέκτασή τους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, με την ανάπτυξη
εναλλακτικής βιοκαλλιέργειας ροδιάς σε έκταση 10.000 στρεμμάτων στη
Βοιωτία. Η καλλιέργεια θα γίνει με τη μέθοδο της συμπαραγωγής και, σύμφωνα
με την κα Μανιουδάκη, οι παραγωγοί που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
θα δουν τα ρόδια τους να… ταξιδεύουν για τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Ρωσία, 
όπου επίκειται η υπογραφή συμφωνιών για τη διάθεση του προϊόντος. 

Συνέντευξη στην ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)



κατάλληλες για την αρτοποίηση πρω-
τεΐνες (κυρίως γλουτένη). Από την
άλλη μεριά, ψωμί μπορεί να παράγεται
από το αλεύρι όλων των σιτηρών,
ακόμα και από το αλεύρι του σόργου
και του κεχριού ή της βρώμης, είτε
αυτούσιο είτε σε ανάμειξη με άλλο
σιτηρό, δεν είναι όμως τόσο καλής
ποιότητας όσο το ψωμί που παράγεται
από το αλεύρι του μαλακού σιταριού. 
Σημαντικό επίσης προϊόν των σιτηρών
σε παγκόσμια κλίμακα είναι τα ζυμα-
ρικά, για την παρασκευή των οποίων
χρησιμοποιείται κυρίως το αλεύρι
του σκληρού σιταριού (σιμιγδάλι), το
οποίο, εξαιτίας της σκληρότητας του
ενδοσπερμίου απ’ όπου παράγεται,
έχει την ιδιότητα να διατηρεί αναλ-
λοίωτη την υφή των ζυμαρικών κατά
το βρασμό. Τα υπόλοιπα χειμωνιάτικα
σιτηρά (κριθάρι - βρώμη - σίκαλη)
είναι κυρίως κτηνοτροφικά σιτηρά,
αφού ο καρπός τους χρησιμοποιείται
κατά κύριο λόγο για να καλύψει ανάγ-
κες της ζωικής παραγωγής.

Τάσεις καλλιέργειας 
Η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών (χει-
μωνιάτικων και ανοιξιάτικων) είναι
τεράστια και ξεπερνά κάθε χρόνο
τους 2.100 εκατομμύρια τόνους. Από

την παραγωγή αυτή 650 εκατομμύρια
τόνοι είναι σήμερα η παραγωγή του
σιταριού (μαλακού και σκληρού), με
την τάση καλλιέργειάς του να είναι
σταθερά αυξητική και την παραγωγή
να υπολογίζεται σε 720 εκατομμύρια
τόνους κατά το 2019-2020. 
Η γενική τάση καλλιέργειας του κρι-
θαριού σε παγκόσμια κλίμακα είναι
σταθερά αυξητική. Το κριθάρι είναι
το τέταρτο (ή πέμπτο) σε σειρά οι-
κονομικής σημασίας σιτηρό, μετά το
σιτάρι, το ρύζι, τον αραβόσιτο και,
σε κάποιες καλλιεργητικές περιόδους,
το σόργο. Αντίθετα, ελαφρά πτωτική
είναι η γενική τάση καλλιέργειας σε

παγκόσμια κλίμακα της βρώμης και
της σίκαλης. Τα τριτικάλε, ούτως ή
άλλως, καλλιεργούνται παγκόσμια
σε μικρή κλίμακα. 

Παραγωγή
Η παραγωγή σιτηρών (πλην ρυζιού)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται
κάθε χρόνο μεταξύ 265 και 270 εκα-
τομμυρίων τόνων, από τους οποίους
περίπου το 50% αφορά την παραγωγή
σιταριού. Για το 2014 η καλλιεργού-
μενη έκταση με σιτάρι αναμένεται
να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
τα 235-240 εκατομμύρια στρέμματα
και η παραγωγή εκτιμάται σε 120-

140 εκατομμύρια τόνους, με τα άκρα
να αντιπροσωπεύουν το απαισιόδοξο
(120 εκατ. τόνοι) και το αισιόδοξο
(140 εκατ. τόνοι) σενάριο. 
Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια αγορά
σιτηρών, η ζήτηση στρέφεται ολοένα
και περισσότερο στα αλευροποιήσιμα
σιτάρια, με την Ευρώπη να παραμένει
η πιο ανταγωνιστική αγορά του βό-
ρειου ημισφαίριου στον τομέα αυτό. 
Σταθερή προβλέπεται φέτος η πα-
ραγωγή κριθαριού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στους 54 εκατομμύρια τόνους,

από μια έκταση ίση
με 120 εκατομμύρια

στρέμματα. 
Στη χώρα μας το σιτάρι

καταλαμβάνει κάθε χρόνο
έκταση περίπου 7-7,5 εκατομμυρίων
στρεμμάτων (1,8 εκατ. στρέμματα το
μαλακό σιτάρι και 5,0-5,5 εκατ. στρέμ-
ματα το σκληρό), με παραγωγή
500.000 τόνων σε μαλακό σιτάρι και
1.300.000 τόνων σε σκληρό σιτάρι.
Το κριθάρι καλλιεργείται κάθε χρόνο
σε 1 εκατομμύριο στρέμματα (πα-
ραγωγή σε καρπό 240.000 τόνοι), η
βρώμη και η σίκαλη σε 100.000 στρέμ-
ματα εκάστη, με παραγωγή 10.000
τόνων κάθε μία. Οι μέσες στρεμματικές
αποδόσεις των χειμωνιάτικων σιτηρών
στη χώρα μας διαμορφώνονται ως
εξής: μαλακό σιτάρι: 270-300 κιλά,
σκληρό σιτάρι: 240-260 κιλά, κριθάρι:
230-250 κιλά, βρώμη και σίκαλη: 150
κιλά. 
Τα καλλιεργούμενα είδη του σιταριού
είναι έντεκα. Σπουδαιότερα όμως
είναι το μαλακό (εξαπλοειδές) και το
σκληρό (τετραπλοειδές) σιτάρι. Τε-
λευταία αναζωπυρώνεται η καλλιέρ-
γεια του δίκοκκου σιταριού (τετρα-
πλοειδές), το οποίο θεωρείται σημαν-
τικό για τη διατροφή του ανθρώπου. 

Σ
το σύνολο

των 14 δισε-
κατομμυρίων
στρεμμάτων

που καλλιεργούνται με όλα
τα είδη των φυτών σε παγκό-

σμια κλίμακα, τα 7 δισεκατομ-
μύρια (το 50%) καλλιεργούνται

με σιτηρά. Αυτό από μόνο του
υπογραμμίζει την τεράστια σημασία

των σιτηρών για την παγκόσμια γε-
ωργική οικονομία, τη διατροφή και
την επιβίωση του συνόλου του πλη-
θυσμού της γης. 
Διακρίνονται σε σιτηρά των εύκρατων
κλιμάτων (φθινοπωρινά ή χειμωνιά-
τικα), που κατάγονται από ημίξηρες
περιοχές της ΝΔ Ασίας και της Μέσης
Ανατολής, και σε σιτηρά θερμών κλι-
μάτων (ανοιξιάτικα), που κατάγονται
από θερμές περιοχές της ΝΑ Ασίας,
της Κεντρικής Αμερικής, της Κεντρικής
και Τροπικής Αφρικής. 
Τα φθινοπωρινά ή χειμωνιάτικα σιτηρά
περιλαμβάνουν το σιτάρι (μαλακό
και σκληρό), το κριθάρι, τη βρώμη
και τη σίκαλη. Όλα μαζί καταλαμβά-
νουν παγκόσμια μια έκταση 3,5 δι-
σεκατομμυρίων στρεμμάτων, από τα
οποία 2,2 δισεκατομμύρια στρέμματα
το σιτάρι, 0,8 δισεκατομμύριο στρέμ-
ματα το κριθάρι, 0,3 δισεκατομμύριο
στρέμματα η βρώμη και 0,2 δισεκα-
τομμύριο στρέμματα η σίκαλη ή
βρίζα. Στα φθινοπωρινά ή χειμωνιάτικα
σιτηρά συμπεριλαμβάνεται ακόμα
ένα νέο σχετικά είδος, το τριτικάλε,
που είναι προϊόν διασταύρωσης με-
ταξύ σιταριού και σίκαλης. 
Στις πολύ ψυχρές περιοχές της Γης,
εκεί που οι θερμοκρασίες κατά τη
διάρκεια του χειμώνα πέφτουν πάρα
πολύ χαμηλά, τα σιτηρά των εύκρατων
κλιμάτων, παρά την αναμφισβήτητη
και παροιμιώδη ανθεκτικότητά τους
στις χαμηλές θερμοκρασίες (αντέχουν
σε θερμοκρασίες μέχρι και -24οC),
σπέρνονται την άνοιξη για να μη ζη-
μιωθούν από τις πολύ χαμηλές θερ-
μοκρασίες του χειμώνα. Έτσι, θα βρού-
με το σιτάρι, κλασικό χειμωνιάτικο
φυτό, να καλλιεργείται, π.χ., στον Κα-
ναδά ως ανοιξιάτικο, με αποτέλεσμα
να έχουν δημιουργηθεί ανά τον κόσμο
ποικιλίες σιταριού χειμωνιάτικης συ-
νήθειας ανάπτυξης και ποικιλίες ανοι-
ξιάτικης συνήθειας ανάπτυξης. 
Στα ανοιξιάτικα σιτηρά περιλαμβά-
νονται το ρύζι, ο αραβόσιτος, το
σόργο και το κεχρί. Γι’ αυτά θα μιλή-
σουμε στο επόμενο σημείωμα.

Σκοπός καλλιέργειας
Τα σιτηρά καλλιεργούνται κυρίως
για την παραγωγή καρπού και δευ-
τερευόντως για την παραγωγή βιο-
μάζας (αραβόσιτος - σόργο - κεχρί -
σίκαλη). 

Κυριότερο προϊόν των σιτηρών είναι
το ψωμί, για την παρασκευή του οποί-
ου καταλληλότερο είναι το σιτάρι
(μαλακό και σκληρό, κυρίως όμως
το μαλακό) και δευτερευόντως η σί-
καλη ή βρίζα, γιατί είναι τα είδη που
διαθέτουν στο ενδοσπέρμιό τους τις
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Σιτάρι
Το σιτάρι είναι φυτό μεγάλης προσαρμοστικότητας και μπορεί να καλλιεργηθεί
σε όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο στα
κλίματα που είναι συνεχώς θερμά και υγρά (ασθένειες, δύσκολη η συγκομιδή
και η αποθήκευση). Το καλύτερο κλίμα για το σιτάρι είναι αυτό που κατά
τη βλαστική ανάπτυξη του φυτού (αύξηση του στελέχους) επικρατεί καιρός
ψυχρός και υγρός, και κατά την περίοδο σχηματισμού των σπόρων καιρός
θερμός και ξηρός. Στις ημίξηρες περιοχές και στα μεσογειακά κλίματα καλ-
λιεργείται ως φθινοπωρινό ή χειμωνιάτικο. Σε ηπειρωτικά κλίματα και
μεγάλα γεωγραφικά πλάτη σπέρνεται την άνοιξη. 
Όπως αναφέραμε ήδη, ο καρπός του σιταριού, αφού αλευροποιηθεί, χρη-
σιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή ψωμιού και ζυμαρικών, ενώ οι
υποβαθμισμένες ποιότητες του καρπού (κυρίως του μαλακού σιταριού)
χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία. 

Οι μέσες στρεμματικές

αποδόσεις 

των χειμωνιάτικων

σιτηρών στη χώρα μας

διαμορφώνονται 

ως εξής: 

μαλακό σιτάρι 

270-300 κιλά,

σκληρό σιτάρι

240-260 κιλά,

κριθάρι 

230-250 κιλά, 

βρώμη και

σίκαλη 

150 κιλά

Τα σιτηρά καλλιεργούν-
ται σε όλο τον κόσμο,
σε όλες τις χώρες, σε
όλα τα κλίματα, εκτός
από τις περιοχές που
είναι πολύ θερμές και
πολύ υγρές (τροπικές
χώρες). Είναι τα φυτά
με τη μεγαλύτερη προ-
σαρμοστικότητα, με
πρώτο και καλύτερο το
κοινό ή μαλακό σιτάρι
και αμέσως μετά το
σκληρό σιτάρι. 

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σιτηρά: Τα πιο σημαντικά φυτά στον κόσμο 
ΜΕΡΟΣ Α΄:    ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ Ή ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ – ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟ ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η παραγωγή 

σιτηρών 

(πλην ρυζιού) 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

κυμαίνεται κάθε χρόνο

μεταξύ 265 και 270

εκατομμυρίων τόνων, 

από τους οποίους

περίπου το 50% αφορά

την παραγωγή σιταριού

Κριθάρι
Το κριθάρι είναι πιο ανθεκτικό
από το σιτάρι στις υψηλές θερ-
μοκρασίες, λιγότερο όμως ανθε-
κτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Είναι πιο ανθεκτικό από το σιτάρι
στην ξηρασία και περισσότερο
παραγωγικό υπό ξηρικές συνθή-
κες, γιατί έχει μικρότερο βιολογικό
κύκλο και το μικρότερο συντε-
λεστή διαπνοής απ’ όλα τα σιτηρά.
Αποδίδει ικανοποιητικά και σε
εδάφη λιγότερο γόνιμα από το
σιτάρι, ενώ απαιτεί εδάφη λιγό-
τερο όξινα. Είναι το πιο ανθεκτικό
στην αλατότητα απ’ όλα τα σιτηρά. 
Σε περιοχές ψυχρές, το κριθάρι
σπέρνεται και την άνοιξη (από
τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τα
μέσα Μαρτίου) και ολοκληρώνει
το βιολογικό του κύκλο σύντομα,
σε διάρκεια τριών μηνών, γι’ αυτό
και είναι γνωστό ως «τριμήνι». 
Ο καρπός του χρησιμοποιείται
στην κτηνοτροφία και στην πα-
ρασκευή της μπίρας (βυνοζυθο-
ποιία), ενώ το φυτό είναι κατάλ-
ληλο τόσοως φυτό βιομάζας όσο
και ως φυτό βόσκησης. 

Βρώμη
Η βρώμη είναι το πιο ευαίσθητο είδος απ’ όλα τα χειμωνιάτικα
σιτηρά στις χαμηλές θερμοκρασίες, η πιο απαιτητική σε νερό
και η λιγότερο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Στην αλα-
τότητα του εδάφους είναι λιγότερο ανθεκτική από το κριθάρι
και το σιτάρι και περισσότερο ανθεκτική από το ρύζι και τον
αραβόσιτο. 
Ο σπόρος της βρώμης χρησιμοποιείται ως κτηνοτροφή και για
ανθρώπινη κατανάλωση. Πλεονεκτεί χρησιμοποιούμενος στα
σιτηρέσια των μονόπλων. Η βρώμη καλλιεργείται επίσης για
παραγωγή σανού, για βόσκηση και για ενσίρωση.

Σίκαλη
Η σίκαλη ή βρίζα είναι το πιο ανθεκτικό απ’ όλα τα αγρωστώδη
στις χαμηλές θερμοκρασίες και το ολιγότερο απαιτητικό απ’
όλα τα χειμωνιάτικα σιτηρά σε εδαφική υγρασία, λόγω ιδιαίτερα
αναπτυγμένου ριζικού συστήματος. Είναι παραγωγική σε εδάφη
φτωχά, αμμώδη, ελαφρώς όξινα, ανθεκτική στο πλάγιασμα και
στα ζιζάνια, γι’ αυτό και δεν απαιτεί ζιζανιοκτονία. 
Η σίκαλη καλλιεργείται για παραγωγή καρπού και βιομάζας. Ο
καρπός χρησιμοποιείται κυρίως για ανθρώπινη κατανάλωση
και ως κτηνοτροφή. Για ανθρώπινη κατανάλωση για παραγωγή
ψωμιού (σκούρο χρώμα) σε ανάμειξη με αλεύρι σιταριού και
για παρασκευή μπισκότων, μπίρας, ουίσκι κ.ά. Ως κτηνοτροφή
χρησιμοποιείται σε μίγμα με άλλους καρπούς σιτηρών. 
Παλαιότερα στην Ελλάδα καλλιεργούνταν ο «σμιγός», μίγμα σι-
ταριού και σίκαλης. Το προϊόν προπολεμικά χρησίμευε για την
παρασκευή ψωμιού. 

Τριτικάλε
Τα τριτικάλε προέκυψαν ως είδος στην προσπάθεια
δημιουργίας ενός σιτηρού με αποδόσεις ανάλογες ή
υψηλότερες του σιταριού, με δυνατότητες παραγωγής
κάτω από δυσμενείς συνθήκες (εδάφη μέτριας γονι-
μότητας, χαμηλές θερμοκρασίες) και με βελτιωμένη

βιολογική αξία του προϊόντος. 
Τα τριτικάλε είναι προϊόν διασταύρωσης

αφενός μεν μαλακού σιταριού και σί-
καλης (οκταπλοειδή τριτικάλε), αφε-

τέρου δε σκληρού σιταριού και
σίκαλης (εξαπλοειδή τριτικάλε). 
Η αντοχή των τριτικάλε στις
χαμηλές θερμοκρασίες είναι

αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με
το σιτάρι, όχι όμως εντυπωσιακή.
Τα τριτικάλε υποκαθιστούν το

σιτάρι και τη σίκαλη σε όξινα και
αμμώδη εδάφη, στα οποία είναι

πιο παραγωγικά. 
Το αλεύρι των τριτικάλε χρησιμοποι-

είται για την παρασκευή ψωμιού και ο
καρπός τους ως κτηνοτροφή. Καλλιερ-

γούνται ακόμα και για παραγωγή βιομάζας. 
Ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά των τριτικάλε,

που δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν
με επιτυχία οι βελτιωτές των φυτών είναι

η εύθραυστη ράχη του στάχυος και
το «τίναγμα» των σπόρων. 
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Ε
δώ ο κόσμος καίγεται και η τρικομ-
ματική κυβέρνηση χτενίζεται! Πάνω
από 1.500.000 άνεργοι, μισθοί-συν-
τάξεις πείνας στα 400 ευρώ, υποσιτι-

σμένα παιδιά, άστεγοι, αναγκαστική μετανάστευση
και… τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση
διαφωνούν γα το θέμα του αντιρατσιστικού νο-
μοσχεδίου! 
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θέλουν να δείξουν το… αρι-
στερό τους πρόσωπο και προκάλεσαν το πρώτο
σοβαρό ρήγμα στο εσωτερικό της τρικομματικής
κυβέρνησης. Αντί να πιέσουν τον πρωθυπουργό
να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, να «τρέξει»
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, να καταπολεμήσει
τη γραφειοκρατία, ασχολούνται με τα δευτε-
ρεύοντα. 
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι αναβαθμίσεις
της ελληνικής οικονομίας, με κορυφαία αυτή
του οίκου αξιολόγησης Fitch, αλλά και η θεα-
ματική βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων,
πέρα από την όποια βελτίωση της δημοσιονομικής
κατάστασης της χώρας, στηρίχθηκε στο δεδομένο
της αντοχής της τρικομματικής κυβέρνησης,
παρά τα σκληρά μέτρα που κλήθηκε να περάσει. 
Και οι όποιοι ξένοι επενδυτές έρθουν στην
Ελλάδα θα εξετάσουν και την πολιτική σταθε-
ρότητα της χώρας πριν επενδύσουν. 
Η Ελλάδα μπορεί να συνήλθε από το κώμα,
αλλά εξακολουθεί να παραμένει στην εντατι-
κή… Και η κυβέρνηση και τα κόμματα που την
στηρίζουν –αλλά και η αντιπολίτευση πλέον–
δεν έχουν την πολυτέλεια να ασχολούνται και
να διαφωνούν για τα δευτερεύοντα σε αυτή
την κρίσιμη περίοδο. 
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

«Φως στο τούνελ» για την ελ-
ληνική οικονομία βλέπει και ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος με την ετήσια έκθεσή
του για τη Νομισματική Πολιτική,
την οποία κατέθεσε την Τετάρτη
στη Βουλή. Σε αυτή προβλέπει
μεν περαιτέρω συρρίκνωση
της ελληνικής οικονομίας κατά

περίπου 4,5% του ΑΕΠ για
φέτος, προσθέτει όμως ότι θα
αρχίσει να καταγράφεται ανά-
καμψη από το 2014 και μείωση
της ανεργίας από το 2015. Ο κ.
Προβόπουλος εκτιμά ότι η κα-
τάσταση στην Ελλάδα έχει αρχίσει
να αλλάζει προς το καλύτερο
και ότι η χώρα βρίσκεται σε
καλό δρόμο για την οικοδόμηση
ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού
τραπεζικού συστήματος. Προ-
ειδοποιεί, πάντως, ότι θα πρέπει
σύντομα να υπάρξει μείωση
της φορολογικής επιβάρυνσης
των ήδη φορολογουμένων, η
οποία έχει αυξηθεί υπέρμετρα
τα τελευταία χρόνια… 
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Όταν το Φεβρουάριο το Κίνημα
των 5 Αστέρων (M5S) απέσπασε
στις εθνικές εκλογές το 25,5%
των ψήφων των Ιταλών, πολλοί
–και στην Ελλάδα– έσπευσαν
να μιλήσουν για το «φαινόμενο
Γκρίλο», που, αλλάζοντας τα
δεδομένα στην ιταλική πολιτική,
θα συμπαρέσυρε και ολόκληρη

την Ευρώπη. Οι εξελίξεις που
ακολούθησαν, και κυρίως η
στάση που τήρησε ο ιδιόρρυθμος
κωμικός στις διαπραγματεύσεις
για το σχηματισμό κυβέρνησης,
δεν δικαίωσαν την πρόβλεψη.
Αντιθέτως, τα μηνύματα από
τις κάλπες των δημοτικών εκλο-
γών, την περασμένη εβδομάδα,
δείχνουν ότι το M5S σε πολλές
περιοχές έχει απολέσει πάνω
από τη μισή του δύναμη, ενώ
δεν κατάφερε να προκριθεί
ούτε σε μία από τις 16 πιο ση-
μαντικές μονομαχίες που θα
κριθούν στο β’ γύρο. Από την
κωμωδία στην τραγωδία, δύο…
εκλογές δρόμος. 
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Η πρόσφατη ψήφιση από το
τουρκικό κοινοβούλιο του νόμου
που επιβάλλει περιορισμούς
στη χρήση των οινοπνευματω-
δών ποτών στη χώρα επιβε-
βαιώνει απόλυτα αυτό που ου-
δέποτε έκρυψε ο πρωθυπουργός
της Τουρκίας: οι κυβερνώντες
ισλαμιστές οραματίζονται –και

σχεδιάζουν– ένα νέο Σύνταγμα,
που θα αλλάξει ριζικά τη φυ-
σιογνωμία της Δημοκρατίας
που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
«Όταν δύο μεθύστακες φτιάχνουν
ένα νόμο, τον σεβόσαστε. Αλλά,
όταν εμείς φτιάχνουμε ένα νόμο
για κάτι που επιτάσσει η θρησκεία
μας, το απορρίπτετε. Γιατί; Αν
η θρησκεία επιβάλλει κάτι, εσείς
θα τοποθετηθείτε εναντίον με
κλειστά μάτια;», ρώτησε ο Ταγίπ
Ερντογάν την ηγεσία της τουρ-
κικής αντιπολίτευσης, δίνοντας
ξεκάθαρα το στίγμα των προ-
θέσεών του έναντι του κοσμικού
κράτους. 
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«Οι φασιστορατσιστές είναι κότες,
στην ουσία φοβούνται την κάθειρξη

όχι τους νόμους. Με κάθειρξη ή
μεγάλο πρόστιμο, να δεις
πώς θα τους φύγει ο τσαμ-

πουκάς. Χρειάζεται αυ-
στηρό πλαίσιο και

άμεση ποινική κα-
ταδίκη» 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ
Βουλευτής ΝΔ

Π
ερίπου 1,2 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα,
ενώ το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παγκόσμια
κατανάλωση αυξήθηκε ελάχιστα κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, σύμφωνα

με έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνή Οργανισμό
Ενέργειας. Τα «καλά νέα» είναι ότι μεταξύ της εικοσαετίας 1990-2010 το ποσοστό των
ατόμων που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στον πλανήτη υποχώρησε από 24% σε 17%,
καθώς την περίοδο αυτή 1,7 δισ. άνθρωποι είχαν για πρώτη φορά πρόσβαση στην
ηλεκτρική ενέργεια. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο στόχος που είχε θέσει ο ΟΗΕ το 2011 να
διπλασιαστεί το μερίδιο των ΑΠΕ έως το 2030 πλέον φαίνεται υπερβολικά φιλόδοξος.
Το 2010 το σχετικό ποσοστό ήταν 18%, έναντι 16,6% πριν από είκοσι χρόνια, ενώ 20
χώρες καταναλώνουν το 80% της παγκόσμιας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
ΗΠΑ και της Κίνας, που χρησιμοποιούν το 40% της ενέργειας του πλανήτη! 

Ο κόσμος καίγεται και 
η τρικομματική χτενίζεται

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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«Τ
ο στοίχημά μας είναι να κά-

νουμε θαύματα και αυτό το
στοίχημα μπορούμε να το

κερδίσουμε μόνο όλοι μαζί. Μπορούμε
να κερδίσουμε και θα κερδίσουμε»
ήταν το αισιόδοξο μήνυμα του πρω-
θυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το
βήμα της γενικής συνέλευσης του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), που έγινε την
Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής. 
Στον απόηχο των εντάσεων που προ-
κάλεσε –και συνεχίζει να προκαλεί–
το θέμα του αντιρατσιστικού νόμου
στις σχέσεις των τριών κυβερνητικών
εταίρων, ο πρωθυπουργός επιθυμεί
να στρέψει το ενδιαφέρον σε πιο θετικά
πεδία, προτάσσοντας τις καλές προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις
οποίες επιβεβαιώνουν εκθέσεις και
εκτιμήσεις διεθνών οίκων και οργα-
νισμών, αλλά και προαναγγέλλοντας
παρεμβάσεις υπέρ των κοινωνικών
ομάδων που έχουν πληγεί περισσότερο
από την κρίση. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας

στους εκπροσώπους των τουριστικών
επιχειρήσεων, προέβλεψε ότι «οι αφίξεις
στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν κάθε
προηγούμενο και θα φθάσουν σε επί-
πεδο-ρεκόρ. Και το εισόδημα που θα
αφήσουν οι τουρίστες δείχνει ότι θα
είναι επίσης σε επίπεδα-ρεκόρ. Θα
είναι μία νίκη για τον τουριστικό κλάδο,
που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους και δημιουργεί εισόδημα
που διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Οι
επιδόσεις του τουρισμού θα είναι μία
νίκη αλλά και ελπίδα ότι μπορούμε
να βγούμε από το τούνελ, ότι βγαίνουμε
από το τούνελ». 
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επα-
νέλαβε ότι η κυβέρνηση δίνει σκληρή
μάχη για να πετύχει μείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση, ενώ προς την ίδια κα-
τεύθυνση κινείται και η απόφαση των
κυβερνητικών εταίρων να εξαιρεθούν
από τον ενιαίο φόρο ακινήτων οι κατ’
επάγγελμα αγρότες. Αντίστοιχα, τις
θετικές προοπτικές της οικονομίας
καταδεικνύει και η δήλωση του υπουρ-
γού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα

ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές
το 2014, σπάζοντας τον «αποκλεισμό»
τεσσάρων ετών, με «μικρή» έκδοση
ομολόγων εντός του επόμενου έτους. 

Ρίχνουν τους τόνους
Την ίδια ώρα, παρά το γεγονός ότι
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ κατέθεσαν στη
Βουλή –όπως είχαν προαναγγείλει–
το σχέδιο νόμου του Αντώνη Ρουπακιώτη
για την αντιμετώπιση του ρατσισμού
ως κοινή τους πρόταση, τόσο το Μαξίμου
όσο και η Ιπποκράτους και η Αγ. Κων-
σταντίνου ρίχνουν τους τόνους της
αντιπαράθεσης για το θέμα και στρέφουν
τα πυρά τους εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για
την πρωτοβουλία του να καταθέσει
και εκείνος νομοσχέδιο κατά του ρα-

τσισμού. Οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι
κατηγορούν την Κουμουνδούρου για
μικροκομματική διαχείριση ενός ση-
μαντικού θέματος. Παράλληλα και οι
τρεις πλευρές διαβεβαιώνουν ότι το
αντιρατσιστικό και η διαφωνία για το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν πρόκειται
να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα
και τη συνοχή της κυβέρνησης. Πάντως,
ο Αντώνης Σαμαράς διαμηνύει ότι
θεωρεί το θέμα λήξαν και απέρριψε
την πρόταση για νέα συνάντηση των
τριών αρχηγών, προκειμένου να διε-
ρευνήσουν το ενδεχόμενο να βρεθεί
μια κοινά αποδεκτή λύση. Προφανώς
το θέμα θα «λυθεί» οριστικά στη
Βουλή, όταν το νομοσχέδιο φτάσει
προς ψήφιση… 

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τη «μίνι» ενδο-
κυβερνητική κρίση που προκάλεσε η απόφαση της
ΝΔ να μη στηρίξει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο του
Αντώνη Ρουπακιώτη επιχειρεί το Μαξίμου, στρέφοντας
την ατζέντα στις θετικές προοπτικές της οικονομίας
και ετοιμάζοντας φιλολαϊκές παρεμβάσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Παίρνει επάνω του το παιχνίδι ο Τσίπρας

Στο μεταξύ, με κοινή πρωτοβουλία
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, προτεί-

νεται η διεύρυνση του κατηγορη-
τηρίου κατά του πρώην υπουργού
Οικονομικών Γιώργου Παπακων-
σταντίνου, με το αδίκημα της απιστίας
στην υπηρεσία σε βαθμό κακουρ-
γήματος, για την υπόθεση της λίστας
Λαγκάρντ. Την πρόταση κατέθεσαν
στον πρόεδρο της Βουλής συνολικά
54 βουλευτές, 52 της ΝΔ και τα δύο
μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής
που εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ και
τη ΔΗΜΑΡ, Παναγιώτης Ρήγας και
Βασίλης Οικονόμου. Σε αυτή κατα-
γράφονται με νομικά επιχειρήματα
τα νέα δεδομένα που προέκυψαν
κατά την προανακριτική διαδικασία
που στοιχειοθετούν το νέο αδίκημα.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «υπάρ-
χουν σοβαρές ενδείξεις στηριζόμενες
σε αδιαμφισβήτητα πραγματικά πε-
ριστατικά ότι στο πρόσωπο του
πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώρ-
γου Παπακωνσταντίνου συντρέχουν
εξ υποκειμένου και εξ αντικειμένου
οι προϋποθέσεις τέλεσης της αξιό-
ποινης πράξης της απιστίας στην
υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος».
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο
αδίκημα επιφέρει ποινή φυ-
λάκισης έως και
δέκα έτη. 
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Στην πρέσα 
ο Παπακωνσταντίνου

Αντίδοτο με «θαύματα» και «νίκες»
ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Σε δύο μέτωπα, από τη μία να «σηκώσει» το
θέμα της άρνησης της ΝΔ να στηρίξει το αντι-

ρατσιστικό νομοσχέδιο και από την άλλη να ενισχύσει
τη διεθνή παρουσία του μέσα από την πρότασή του
για «Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Νότου», κατευθύνει

τις πρωτοβουλίες του ο Αλέξης Τσίπρας, επιχει-
ρώντας παράλληλα να διαμορφώσει συνθήκες
προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Αντώνη
Σαμαρά, με απώτερο στόχο να ενισχύσει το
προφίλ του ως εν δυνάμει πρωθυπουργός. 
Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να κα-
ταγράφουν καθαρό προβάδισμα της ΝΔ
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά
του Αντώνη Σαμαρά έναντι του Αλέξη Τσίπρα,
ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης θέλει να προλάβει τον κίνδυνο η
τάση αυτή να παγιωθεί και επιχειρεί αντε-
πίθεση. Στο πλαίσιο αυτό, από το βήμα της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ απη-

ύθυνε προσωπική πρόσκληση στον πρωθυπουργό
για μεταξύ τους τηλεοπτική αντιπαράθεση. «Είτε
στη Βουλή είτε στην τηλεόραση, με όποιους όρους
θέλετε, με όποιους δημοσιογράφους θέλετε, να
αναμετρηθούμε με επιχειρήματα και να εξηγήσουμε
στο λαό, ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ποιο είναι το
όραμα και το σχέδιο για την έξοδο από την κρίση»
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. «Πρώτη φορά
βλέπω αρνί να βιάζεται τόσο πολύ να ’ρθει το
Πάσχα» ήταν το σχόλιο-απάντηση της εκπροσώπου
Τύπου της ΝΔ Άννας Ασημακοπούλου. 
Την ίδια ώρα, ο κ. Τσίπρας επιδιώκει να προλάβει
τις εξελίξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο με
αφορμή τη διαφωνία των κυβερνητικών εταίρων
για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, καταθέτοντας
τη Δευτέρα στη Βουλή δικό του αντιρατσιστικό
νομοσχέδιο, με στόχο να φέρει σε δύσκολη θέση
το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, αλλά και να «σπρώξει»
προς τα δεξιά τη ΝΔ. Παράλληλα, ο επικεφαλής

του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πορεία προς το λαό το
επόμενο διάστημα, σηματοδοτώντας, όπως είπε,
τη μεγάλη αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του Συ-
νεδρίου, αλλά και μια αδιαμεσολάβητη απευθείας
επαφή με τον ελληνικό λαό.

Στην Ισπανία 
Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται από την Πέμπτη στην
Ισπανία, όπου έχει συναντήσεις με εκπροσώπους
κομμάτων, με τον πρόεδρο του ισπανικού Κοινο-
βουλίου αλλά και με κοινωνικά κινήματα, ενώ
μίλησε και στη συνεδρίαση αριστερών οικονομολόγων
με τον τίτλο «Ποια είναι η Ευρώπη που θέλουμε». 
Ο κ. Τσίπρας επέμεινε στην ανάγκη διαμόρφωσης
ενός μετώπου των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου
ενάντια στη λιτότητα και τις πολιτικές της τρόικας.
Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, συμμετέχει σήμερα
Σάββατο σε πορεία που διοργανώνεται στη Μαδρίτη
με σύνθημα «Ενωμένοι ενάντια στην τρόικα».
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Ε
νισχυμένη κατά 37,48 εκατ.
ευρώ εμφανίζεται ως προς
τα κεφάλαια πρώτης δια-
βάθμισης η Τράπεζα Πει-

ραιώς, αποκομίζοντας αντίστοιχο
όφελος στο πλαίσιο της τελευταίας
επαναγοράς τίτλων συνολικού ύψους
65,73 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα την
προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε
τα αποτελέσματα του τελευταίου
προγράμματος επαναγοράς υβριδι-
κών και προνομιούχων τίτλων, μέσω
του οποίου απέκτησε με discount
επί της ονομαστικής τους αξίας
τίτλους που είχε εκδώσει στο πα-
ρελθόν. Έτσι, η τράπεζα πέτυχε την
ενίσχυση του δείκτη κύριων βασικών
ιδίων κεφαλαίων (Core Tieri I) κατά
37 εκατ. ευρώ.
Τραπεζικοί παράγοντες λένε και
ξαναλένε πως παρατηρείται έντονο
επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη
διάρκεια της ανακεφαλαιοποίησης
των ελληνικών τραπεζών. Οι προ-
βολείς είναι στραμμένοι στην Εθνική
Τράπεζα και στη δική της ΑΜΚ, η
διαδικασία της οποίας ξεκίνησε
την περασμένη  Πέμπτη, με τη νέα
μετοχή να διαπραγματεύεται στο
ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα «κουκιά» για την αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου της Εθνικής
Τράπεζας είναι μετρημένα. 
Πρόκειται γα τη σημαντικότερη
ΑΜΚ στην ιστορία του ελληνικού
τραπεζικού κλάδου. Όπως έχει το-
νίσει πολλές φορές το «ΧΡΗΜΑ
plus», η επιτυχία της ανακεφαλαι-
οποίησης της Εθνικής Τράπεζας
είναι μεγίστης σημασίας, καθώς

το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα της χώρας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την ελληνική οι-
κονομία. 
Η εγχώρια τραπεζική αγορά βρίσκεται
σε συνεχή εγρήγορση, καθώς μέχρι
τα τέλη Ιουνίου οι ανακεφαλαιοποι-
ήσεις των ελληνικών τραπεζών θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, τη-
ρώντας αυστηρά το deadline τρόικας,
κυβέρνησης και Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας. 
Στη συνέχεια, με βάση το χρονο-
διάγραμμα, οι τράπεζες θα πρέπει
να προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις.
Σύμφωνα με την πεπατημένη, οι
νέες εκδόσεις των τραπεζών θα
πραγματοποιηθούν κυρίως από το
Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους,
καθώς μεσολαβούν οι θερινοί μήνες
Ιούλιος και Αύγουστος, κατά τους
οποίους παρατηρείται παύση των
όποιων διαδικασιών. 
Αξίζει δε να σημειωθεί πως την
ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποί-
ησης αναμένουν με μεγάλη αγωνία
οι ελληνικές επιχειρήσεις, προ-
σβλέποντας σε «ζεστό» ρευστό.

Το «στοίχημα» της ΕΤΕ 
στα 4,53 ευρώ
Χρηματιστηριακοί κύκλοι μάλιστα
σχολιάζουν πως η εικόνα της εγ-
χώριας αγοράς τις τελευταίες μέρες,
με τις ρευστοποιήσεις στα τραπεζικά
χαρτάκια να δίνουν και να παίρνουν,
ήταν ενδεικτική της αναμονής που
κρατούσαν οι επενδυτές έως την
περασμένη Πέμπτη, την πρώτη μέρα
διαπραγμάτευσης της νέας μετοχής

της τράπεζας στο ταμπλό. 
Σημειώνεται ότι το σύνολο των
μετοχών της τράπεζας που προ-
κύπτει από το reverse split και
είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.
ανέρχεται σε 122.660.120, με
τελική ονομαστική αξία μετοχής
0,30 ευρώ (μετά τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου) και με προ-
σαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής
τα 4,53 ευρώ.

Κυνηγά... 11,7 δισ. ευρώ
Με τη διαπραγμάτευση της νέας με-
τοχής της ΕΤΕ στο Χ.Α. η τράπεζα
εισήλθε ουσιαστικά στην τελική
φάση της ανακεφαλαιοποίησής της.
Από το εσωτερικό της Εθνικής, από
τραπεζίτες και από ευρύτερους
φορείς του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος εκφράζεται αισιοδοξία
για τη συμμετοχή των ιδιωτών επεν-
δυτών στην ΑΜΚ της τράπεζας. Πλη-
ροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως
η Εθνική είναι κοντά στην εξασφάλιση
800 εκατ. ευρώ, χάρη στις δεσμεύσεις
κεφαλαίων σε ειδικό λογαριασμό
από περισσότερους από 400 επι-
χειρηματίες και κυνηγά πλέον το
στόχο του 1,17 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με παράγοντες της εγ-
χώριας τραπεζικής αγοράς, στο
κάλεσμα της ΕΤΕ έχουν απαντήσει
θετικά Έλληνες επιχειρηματίες,
παλιοί και νέοι μέτοχοι, αλλά και
πολλά ξένα funds. Αυτό που έχει,
ωστόσο, καταστεί σαφές είναι ότι
η εισχώρηση των ασφαλιστικών
ταμείων στις αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου τόσο της ΕΤΕ όσο και
των υπόλοιπων ελληνικών τρα-
πεζών έχει αποκλειστεί, καθώς σε
αντίθετη περίπτωση θα κάναμε
λόγο για κρατική επιχορήγηση.

Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης έχει αλλάξει 
τα μέχρι σήμερα δεδομένα γα το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα. Πειραιώς και Alpha έχουν περάσει στην
πρώτη γραμμή, καθώς οι αυξήσεις των κεφαλαίων
τους φαίνεται να ολοκληρώνονται με ιδιαίτερη
επιτυχία, την ώρα που η Eurobank (έχει περάσει στα
χέρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)
προχωρά σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας
με άλλους εναλλακτικούς τρόπους, όπως η επαναγορά
υβριδικών και άλλων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Η επιτυχία της
ανακεφαλαιοποίησης
της Εθνικής Τράπεζας
είναι μεγίστης
σημασίας, καθώς 
το μεγαλύτερο
χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα της χώρας
είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την
ελληνική οικονομία 

Τα «φώτα» στην Εθνική 

Τον καθορισμό των όρων της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ανακοί-

νωσε η Τράπεζα Πειραιώς μετά τη συνεδρίαση
του διοικητικού της συμβουλίου την περα-
σμένη Τετάρτη.
Ειδικότερα, η Τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:
•Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε
κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 3 ευρώ
με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης,
του αριθμού των κοινών μετοχών της τρά-
πεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657
(reverse split με αναλογία 10 παλαιές
προς 1 νέα) και συνακόλουθη αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με κε-
φαλαιοποίηση 1,80 ευρώ από το ειδικό
αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α
κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης
ακέραιου αριθμού μετοχών.
•Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του
άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ύψους
308.698.173,90 ευρώ, με μείωση του με-
τοχικού κεφαλαίου της τράπεζας διά μει-
ώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής
μετοχής από 3 ευρώ σε 0,30 ευρώ χωρίς
αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών
(114.332.657).
•Τον προσδιορισμό, κατά τους όρους της
Π.Υ.Σ. 38/2012 (α), της τιμής διάθεσης σε
1,70 ευρώ ανά νέα μετοχή μετά το reverse
split (αντιστοιχεί σε τιμή 0,170 ευρώ πριν
από την υλοποίηση του reverse split) και
(β) του αριθμού των νέων μετοχών της
τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο
της αύξησης κεφαλαίου σε 4.958.235.292.
Έτσι, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ο νέος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών
θα ανέρχεται σε 5.072.567.949. Συνεπώς,
για καθεμία υφιστάμενη κοινή μετοχή μετά
το reverse split ο μέτοχος θα έχει δικαίωμα
εγγραφής για 35,680197 νέες μετοχές
στην τιμή του 1,70 ευρώ ανά μετοχή.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας
κατ’ αρχήν συμφωνήσει συνολική επένδυση
ύψους 570 εκατ. ευρώ από δύο διεθνή πι-
στωτικά ιδρύματα στην τρέχουσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως πρώτο στόχο
την επιπλέον άντληση τουλάχιστον 163
εκατ. ευρώ προκειμένου να μην εκδοθούν
υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).
Ο στόχος αυτός της τράπεζας υπερκαλύ-
πτεται, εφόσον κάθε υφιστάμενος μέτοχος
εγγραφεί για 1 νέα μετοχή για κάθε 1 υφι-
στάμενη μετοχή του μετά το reverse split.
Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού
Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την
έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών
μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών
από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολου-
θήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της τρά-
πεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού
κοινού αναφορικά με την υλοποίηση των
αποφάσεων της ως άνω γενικής συνέλευσης,
τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη
της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

4
Οι όροι ΑΜΚ 
της Πειραιώς

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)



«Ε
να χρόνο πριν, οι όποιες απει-

λές για το ελληνικό Κοινοβού-
λιο προέρχονταν από τις μο-

λότοφ των εξαγριωμένων διαδηλωτών.
Πλέον η απειλή έρχεται από το εσωτερικό
της Βουλής». Αυτό ανέφερε βασικό άρ-
θρο της εφημερίδας Wall Street Journal,
την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή
το θόρυβο που δημιουργήθηκε για το
ζήτημα της οπλοφορίας βουλευτών
εντός του Κοινοβουλίου.
Αναφερόμενη στα μέτρα που έλαβε
ο πρόεδρος της Βουλής για το θέμα,

η εφημερίδα έκανε λόγο για «τη με-
γαλύτερη αύξηση στον τομέα της
ασφάλειας που έχουμε δει από τις
βίαιες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα
έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου»,
επικαλούμενη σχετική δήλωση υπαλ-
λήλου της Βουλής των Ελλήνων. Το
ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι περίπου
3.000 Έλληνες έχουν άδεια να μετα-
φέρουν όπλα, σύμφωνα με τα στοιχεία
από την GunPolicy.org, αριθμός που
κατατάσσει την Ελλάδα 31η στη λίστα
178 χωρών για την ιδιωτική ιδιοκτησία

όπλου. «Δεδομένου ότι ο βουλευτής
που μετέφερε το όπλο στη Βουλή ήταν
μέλος του υπερεθνικιστικού κόμματος
της Χρυσής Αυγής, κάποιοι φοβούνται
ότι το βαθύ ιδεολογικό χάσμα μπορεί
να επιφέρει και πολιτική βία» σημείωνε
ο συντάκτης του άρθρου. Κλείνοντας,
το δημοσίευμα, μετέφερε τη δήλωση
της βουλευτίνας της ΝΔ Φωτεινής Πι-
πιλή ότι «κανείς στο Κοινοβούλιο δεν
διατρέχει κίνδυνο, ώστε να πρέπει να
μεταφέρει ένα όπλο». Πάλι το κάναμε
το –διεθνές– θαύμα μας! 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
«Είμαι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, γιατί έπρεπε να
καλυφθεί μια ανάγκη. Νομίζετε, κυρία Στάη,
ότι μου προσφέρει τίποτα να είμαι πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ;» είπε στην… εμβρόντητη δη-
μοσιογράφο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τραβάτε
με κι ας κλαίω!

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
«Αν δεν το είχα, οι κακοποιοί θα με είχανε
φάει σύκο» εξήγησε ο πρώην πρόεδρος της
Βουλής όταν ρωτήθηκε γιατί διαθέτει άδεια
οπλοφορίας. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν
κουβαλάει μαζί του το όπλο. Προφανώς τα
σύκα δεν τρώγονται όλες τις ώρες… 

Κρουαζιέρα 
και… τουρίστες

Έξαλλος είναι ο
υπουργός Ναυτι-
λίας Κωστής Μου-
σουρούλης με την
ηγεσία του υπουρ-
γείου Περιβάλλον-

τος, που βάζει «τρικλοποδιά»
στα σχέδιά του για επέκταση των
προβλητών για τα κρουαζιερό-
πλοια. Στο σχετικό αίτημα του
ΟΛΠ για περιβαλλοντική μελέτη
για το εν λόγω έργο, το ΥΠΕΚΑ
αντί να απαντήσει επί της ουσίας
προτείνει την εκπόνηση μελέτης
με συγκριτική αξιολόγηση των
εναλλακτικών θέσεων που έχουν

προταθεί, η οποία θα υποδείξει
και «μια πολιτική για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην
Αττική». Το υπουργείο Ναυτιλίας
και ο ΟΛΠ δεν σκοπεύουν να
εγκαταλείψουν το θέμα, ενώ
πολλοί μιλούν για τη σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι σε σχέση
με τον υπουργό Περιβάλλοντος
Ευάγγελο Λιβιεράτο.

Κατά Βενιζέλου
Μπορεί το θέμα
της κατάθεσής
του στην Προανα-
κριτική να ήταν
η λίστα Λαγκάρντ
και οι διερευνώ-

μενες ευθύνες του Γιώργου Πα-
πακωνσταντίνου στη συγκεκρι-
μένη υπόθεση, ωστόσο, ο Γιάν-
νης Ραγκούσης βρήκε μια πρώ-
της τάξης ευκαιρία να επιτεθεί
εφ’ όλης της ύλης στον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. 
Τον κατηγόρησε και επειδή
«έκρυβε τη λίστα», έφτασε
όμως στα άκρα, δηλώνοντας
ότι «είναι ντροπή να ηγείται ο
κ. Βενιζέλος αυτής της δημο-
κρατικής παράταξης»! Οι δη-
λώσεις του προκάλεσαν τη σφο-
δρή αντίδραση του βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Ρήγα,
που κατηγόρησε τον άλλοτε
«σύντροφό» του είναι εμπαθής,

1
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
«Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι υποχρέωσή τους να έρχονται στη Βουλή αλλά δεν
ακούν» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Βουλής για την απουσία υπουργών κατά
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γενικώς δεν ακούν… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ότι έχει φτάσει πλέον στο σημείο να μην κοιμάται τα βράδια αποκάλυψε ο υπουργός
Οικονομικών. Να τον ενημερώσουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
«Αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν γιος του Ανδρέα, δεν θα γινόταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και πρωθυπουργός» είπε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Μάγος είναι; 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Αφού δεν μπορούν να μας εξαγοράσουν, μας φοβούνται και πρέπει να μας εξαφανίσουν»
είπε ο υπεύθυνος ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση των μίντια έναντι του κόμματός του. Εμείς,
πάντως, όλο εκεί σας βλέπουμε… 
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Τέσσερα κόμματα της Βουλής προ-
ωθούν ταυτόχρονα τρεις διαφο-
ρετικούς νόμους εναντίον του ρα-
τσισμού! ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ κατέ-
θεσαν ήδη το σχέδιο νόμου του
Αντώνη Ρουπακιώτη ως κοινή πρό-
τασή τους. Τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ
θα καταθέσει το δικό του σχέδιο
νόμου, και έχει ενδιαφέρον να
δούμε σε τι θα διαφοροποιείται
από αυτό του υπουργού Δικαιο-
σύνης, το οποίο αρχικώς η αξιω-
ματική αντιπολίτευση είχε στηρίξει.
Την ίδια ώρα η ΝΔ, που αρνήθηκε
να στηρίξει το νομοσχέδιο Ρουπα-
κιώτη θεωρώντας επαρκές το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, επα-
νέρχεται με πρόταση νόμου που
θα περιλαμβάνει ποινικοποίηση
της άρνησης του Ολοκαυτώματος,
αλλά και σκληρότερες ποινές για
ρατσιστικές επιθέσεις.
Τέσσερα κόμματα, τα τρία κυβερ-
νητικά και η αξιωματική αντιπο-
λίτευση, προωθούν ταυτόχρονα 3
νομοσχέδια για το ίδιο θέμα. Αμ-
φιβάλλω αν αυτό έχει ξανασυμβεί.
Γιατί τώρα, λοιπόν; Είναι ο κίνδυνος
της Χρυσής Αυγής για τη Δημο-
κρατία; Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός,
δεν τον αμφισβητώ, αλλά, αν είναι
τόσο ισχυρός κατά γενική παραδοχή,
γιατί οι «4» δεν ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους για να τον αντιμετω-
πίσουν; Μήπως είναι κάτι άλλο;
Ας μην ξεγελιόμαστε – πιο σωστά,
ας μην αφήνουμε να μας ξεγελούν:
Όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι ισχύος
των κομμάτων, μια επικοινωνιακή

διαχείριση ενός κατά τα άλλα σο-
βαρού θέματος, με στόχο να καρ-
πωθούν πολιτικά ή κομματικά οφέ-
λη. Η δεξιά της ΝΔ δεν θέλει να
ακούσει για ρυθμίσεις που ευνοούν
μετανάστες ή άλλες κοινωνικές
«μειονότητες» και ο Σαμαράς δεν
μπορεί να πάει στο συνέδριο του
κόμματος έχοντας απέναντί του
τόσους δυσαρεστημένους. 
Ο Τσίπρας προτιμά να «παίξει» με
το θέμα για να δημιουργήσει πρό-
βλημα στην κυβέρνηση, παρά να
το αντιμετωπίσει θεσμικά και σο-
βαρά. Έχει και τους «σκληρούς»
που δεν θα του συγχωρούσαν μια
«σύμπραξη» με την κυβέρνηση ή
και μόνο με ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.
Και έχει κι αυτός μπροστά του ένα
–δύσκολο– συνέδριο. Όσο για το
ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, γι’ αυτούς
είναι λιγότερο θέμα πολιτικής συ-
νέπειας και περισσότερο θέμα πο-
λιτικής επιβίωσης στο μεταίχμιο
ανάμεσα σε «δεκανίκι της ΝΔ»,
όπως τους κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ,
και σε βασικούς εκφραστές του
«δημοκρατικού τόξου», όπως θέ-
λουν να εμφανίζονται. 
Μόνο που, ειδικά σήμερα, με τη
Χρυσή Αυγή να αλωνίζει, πολυ-
τέλεια για «παιχνίδια» δεν υπάρχει.
Αυτό που λείπει είναι ο σεβασμός
στο νόμο. Δεν λείπει ένας ακόμα
αντιρατσιστικός νόμος. Λείπει
αυτό που έλεγε ο Ροΐδης, ένας
νόμος «ο οποίος να επιτάσσει
την εφαρμογήν όλων των υπο-
λοίπων νόμων».

Ο Νόμος

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ 
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr)
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Οσοι παρακολούθησαν την περασμένη Κυ-
ριακή την εκπομπή «Ελεύθερος Σκοπευτής»

του Γιώργου Τράγκα, στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ, ανάμεσα στα άλλα πολύ... χαριτωμένα
που θα έχουν να θυμούνται είναι και τη
δήλωση της βουλευτίνας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Ραχήλ Μακρή ότι της αρέσουν
τα... πουλιά! Σε στάμπες, εννοείται.
Αφορμή για τη δήλωση αυτή ήταν βέβαια
το περίφημο περιστατικό με την επίπληξη
που δέχθηκε για τη μπλούζα που φορούσε
στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία
απεικόνιζε έναν παπαγάλο. Ο Γιώργος
Τράγκας, φυσικά, τράβηξε το θέμα

από τα μαλλιά και τελικά κατάφερε να βγάλει...
γέλιο –γιατί για είδηση ούτε λόγος. Η είδηση
από τη νεαρή βουλευτίνα ήρθε, πάντως, δύο
μέρες αργότερα, την Τρίτη, όταν μιλώντας στο
ΒΗΜΑ FM δήλωσε αντίθετη με την προώθηση
στη Βουλή του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου,
προτού το κόμμα του Πάνου Καμμένου λάβει
επίσημα θέση για το ζήτημα. 
Η κα Μακρή εκτίμησε ότι «το υπάρχον νομικό
πλαίσιο είναι υπεραρκετό», θέση που εκφράζει
και η ΝΔ. Εν αναμονή της στάσης που θα
τηρήσουν οι ΑΝ.ΕΛ., το ερώτημα είναι αν η
κα Μακρή βιάστηκε ή αν απλώς «το ’πε, το
’πε ο παπαγάλος»...

Για συμφωνία συνεργασίας
ανάμεσα στη ΔΗΜΑΡ και στη «Δυναμική

Ελλάδα» του Ηλία Μόσιαλου κάνουν λόγο πληρο-
φορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τε-

λευταίες ημέρες. Οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις ανα-
μένονται, ωστόσο δεν είναι λίγοι στο κόμμα του Φώτη Κουβέλη

εκείνοι που δεν βλέπουν με καλό μάτι μια τέτοια εξέλιξη, αφού ο
κ. Μόσιαλος διετέλεσε υπουργός των κυβερνήσεων Παπανδρέου

και συγκαταλεγόταν στους λεγόμενους «κηπουρούς» του
πρώην πρωθυπουργού. Κάποιοι, μάλιστα, σπεύδουν
να διαμηνύσουν ότι δεν είναι δυνατόν η ΔΗΜΑΡ
να μετατραπεί σε «καταφύγιο» για όσους

απομακρύνθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα από το ΠΑΣΟΚ. Και μια ερώ-

τηση: ο Ηλίας Μόσιαλος είχε ταχθεί
υπέρ των απολύσεων στο Δη-

μόσιο. Συνεχίζει να έχει
την ίδια άποψη; 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το «παρών»
στην εκδήλωση του think tank «Το Δίκτυο»,
της Άννας Διαμαντοπούλου, λίγα 24ωρα αφότου
η πρώην υπουργός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει
νέο κόμμα. Και ο Ευ. Βενιζέλος βγάζει…
καπνούς! 

προσβλητικός και χαρακτηρίζεται
από πολιτικό μίσος. Μάλιστα η
κόντρα των δύο ανδρών έγινε
σε υψηλούς τόνους, προκα-
λώντας την παρέμβαση του
προεδρείου της Επιτροπής. Κά-
ποια αισθήματα είναι πολύ δύ-
σκολο να κρυφτούν. 

Χωρίς τον Κρίτωνα! 
Θυμάστε τον Κρί-
τωνα Αρσένη, τον
νεαρό ευρωβου-
λευτή του ΠΑΣΟΚ
με τη μακριά κώ-
μη και τις οικο-

λογικές ανησυχίες, που είχε ζη-
τήσει να σταματήσουν οι έρευνες 

για υδρογονάνθρακες στον ελ-
λαδικό χώρο επειδή ενοχλούνται
οι φάλαινες; Ε, όλα τα παραπάνω
εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός
από την ιδιότητα του ευρωβου-
λευτή του ΠΑΣΟΚ, αφού την
Τρίτη γνωστοποίησε ότι παραι-
τείται από μέλος της ευρωκοι-
νοβουλευτικής ομάδας του κόμ-
ματος. Για όσους ανησυχούν,
πάντως, παραμένει ευρωβου-
λευτής, παρά τις αντιδράσεις
του… εγχώριου ΠΑΣΟΚ, που
τον καλεί να παραδώσει την
έδρα, αφού έκανε γνωστό ότι
θα συνεχίσει να δίνει μάχες στο
Ευρωκοινοβούλιο. Ησυχάσαμε
εμείς, ησύχασαν και οι φάλαινες! 

Άλλος για τη ΔΗΜΑΡ;

)(
QUIZ: Ποιος «πρωτάρης» βουλευτής 

στις περιοδείες και στις συναντήσεις 

που πραγματοποιεί στην περιφέρειά 

του συνοδεύεται από τη μητέρα του;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Ηξαφνική εμπλοκή μεταξύ των
κομμάτων της τρικομματικής

κυβέρνησης με αφορμή το αντι-
ρατσιστικό νομοσχέδιο και η εμμονή
των δύο μικρότερων εταίρων στην
πυροδότηση της έντασης αντί της
συνήθους εκτόνωσης που παρα-
τηρείτο μετά από συναντήσεις των
πολιτικών αρχηγών προκάλεσε
ποικίλες ερμηνείες σε πολίτες και
αναλυτές. Καταρχάς, οι περισσό-
τεροι εκτίμησαν ότι γενεσιουργός
αιτία της μείζονος έντασης που
μπορεί να εξελιχθεί κάλλιστα σε
κυβερνητική κρίση, με ιδεολογική
μάλιστα χρειά, είναι η δημοσκοπική
πίεση που δέχονται οι δύο μικρό-
τεροι εταίροι, οι οποίοι θεωρούν
ότι εισπράττουν όλη τη φθορά από
την εφαρμοζόμενη λιτότητα, ενώ
ο μεγαλύτερος εταίρος επωφελείται
αδικαιολόγητα, κατά την άποψή
τους, από τα πρώτα δειλά σημάδια
βελτίωσης του κλίματος. Βέβαια,
θα περίμενε κάποιος η διαφορο-
ποίηση να εκδηλωνόταν σε κάποιο
μείζον κοινωνικό θέμα που θα
ανακούφιζε κάπως την καθημε-
ρινότητα των πολιτών, και υπάρχουν
πολλά τέτοια θέματα, και όχι σε
ένα έλασσον, που μπορούσε, σύμ-
φωνα με πολιτικούς παρατηρητές,
να επιλυθεί με διορθωτικές πα-
ρεμβάσεις στο υπάρχον νομοθετικό
πλαίσιο. Όπως όμως φαίνεται, οι
αντιδράσεις στη σκληρή δημοσιο-
νομική προσαρμογή είναι πολυ-
τέλειες την περίοδο της τρόικας,
και μάλλον έστω και αργά αντε-
λήφθησαν Βενιζέλος και Κουβέλης

ότι, όποια ένσταση και να εκφρά-
σουν, στο τέλος θα αναγκαστούν
να συνυπογράψουν. Βρήκαν λοιπόν
ένα ανώδυνο γι’ αυτούς θέμα να
διαφοροποιηθούν από τον πρω-
θυπουργό, επιχειρώντας ταυτό-
χρονα να τον μετακινήσουν πολιτικά
προς τα δεξιά, χρεώνοντάς του
υποχωρητικότητα απέναντι στα
στελέχη του που φλερτάρουν με
το κοινό, ακόμη κάποιοι και με
τις ιδέες, της ακροδεξιάς. Βέβαια,
όλη αυτή η ρητορική δεν πρόκειται
άμεσα να προκαλέσει άλλους κρα-
δασμούς στη συγκυβέρνηση, κα-
θώς, όπως δείχνει η κοινοβου-
λευτική πρακτική, η Βουλή κλείνει
τον Ιούνιο για διακοπές, οπότε η
συζήτηση του κοινού νομοσχεδίου
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ πάει για το φθινό-
πωρο, οπότε ζήσε, Μάη μου…
Αν συνυπολογίσουμε και την από-
φαση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην αναγ-
καστεί να υπερψηφίσει την πρόταση
των δύο κομμάτων, να κατεβάσει
δικό του σχέδιο νόμου και την κα-
τηγορηματική άρνηση της ΝΔ για
σύνταξη νέου νομοσχεδίου, αφού,
κατά την εκτίμηση της ηγεσίας της,
το θέμα αντιμετωπίζεται από το
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (έστω
και με κάποιες τροπολογίες), ο
όλος θόρυβος τελικά γίνεται για
να γίνει. Όμως με πρωτοβουλίες
για το θεαθήναι και με επικοινω-
νιακές πομφόλυγες δεν αντιμε-
τωπίζονται τα προβλήματα των
πολιτών. Δεν πρέπει λοιπόν να
απορούν οι συγκυβερνώντες για
τη δημοσκοπική τους καθίζηση.

Δι’ ασήμαντον αφορμήν…

TOY KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Την πρώτη θέση μεταξύ των παραγωγικότερων
ευρωβουλευτών διεκδικεί ο ευρωβουλευτής
της ΝΔ στον τομέα των μεταφορών, με
πρόταση των συντακτών του περιοδικού
του Ευρωκοινοβουλίου. Τουλάχιστον κάποιοι
δουλεύουν εκεί έξω…

Το ’πε ο… παπαγάλος;



8Από τις πηγές εισοδήματος που φο-
ρολογούνται αυτοτελώς, π.χ., τόκοι κα-
ταθέσεων. 
8Από χρηματικά ποσά που έχουν προ-
έλθει από τη διάθεση περιουσιακών
στοιχείων (πωλήσεις ακινήτων, αυτο-
κινήτων κ.λπ.). Προσοχή, θα πρέπει να
αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης των
περιουσιακών στοιχείων. 
Δηλαδή, αν έχει αγοραστεί ένα ακίνητο
και στη συνέχεια αυτό πουλήθηκε, για
την ανάλωση κεφαλαίου θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί η διαφορά που προκύπτει
αν από την τιμή πώλησης αφαιρεθεί η
τιμή κτήσης. 
8 Από αποζημιώσεις, είτε για λόγους
απόλυσης είτε λόγω καταστροφής καλ-
λιεργειών. 
8 Από εισαγωγές συναλλάγματος. 

Χρησιμοποιήστε τα χρήματα που
εισπράξατε από πωλήσεις αυτο-

κινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής
κ.λπ. Προσοχή όμως! 
Τα έσοδα που προέκυψαν από την
πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει
να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς
τους -αν είχαν αγοραστεί- ή με το
φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από
δωρεά κ.ο.κ. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες το κόστος απόκτησης των εσό-
δων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως
τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του
εισοδήματος του έτους που καταβλή-
θηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται
ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. 

Μπορεί να δικαιολογηθούν περι-
ουσιακά στοιχεία που έχουν απο-

κτήσει με δάνεια που έχουν λάβει από
τις τράπεζες ή έχουν ποσά από δάνεια
ή γονικές παροχές. Τα ποσά που προ-
έρχονται από δάνεια συνήθως αποδει-
κνύονται σωτήρια για την κάλυψη των
τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση το δάνειο
θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν γίνει η
συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ η δήλωση
για το φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής
πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια
ΔΟΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Να δηλώσουν ότι συγκατοικούν
με τους γονείς τους, κάτι που ση-

μαίνει ότι έχουν μειωμένα έξοδα. Αφορά
όσους συγκατοικούν με συγγενείς πρώ-
του βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες
διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις
δαπάνες συμβάλλουν οι συγγενείς
αυτοί, οι οποίοι πραγματοποιούν εισόδημα
από εμφανείς πηγές. 

Λόγοι ανωτέρας βίας
Να προσκομίσουν στοιχεία από τα
οποία να προκύπτει ότι για λόγους

ανωτέρας βίας δεν εμφανίστηκε στη
δήλωση επαρκές εισόδημα ώστε να
καλύπτει τα τεκμήρια, π.χ., να προσκομίσει
βεβαίωση ότι έχει απολυθεί από την
δουλειά του ή ότι λαμβάνει επίδομα
ανεργίας. 
Όσοι προσκομίζουν στοιχεία από τα
οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα
ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη
μικρότερη από την αντικειμενική. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση που φο-
ρολογούμενος δεν έχει πληρωθεί για
έναν ολόκληρο χρόνο από την εργασία
του και δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα
ούτε αυτός ούτε o σύζυγός του, τότε το
ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης
που προκύπτει από την ιδιοκτησία Ι.Χ.
αυτοκινήτου αμφισβητείται και δεν υπο-
λογίζεται. 
Ο φορολογούμενος που επικαλείται τα
πιο πάνω περιστατικά έχει υποχρέωση
να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του
και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς
και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν
ότι πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη
από την αντικειμενική, τα οποία, αφού
εξεταστούν από τον αρμόδιο προϊστάμενο
της ΔΟΥ αιτιολογημένα, γίνονται αποδεκτά
ή απορρίπτονται. 

Αμφισβήτηση τεκμηρίων
Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου
Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα να
αμφισβητηθούν τα τεκμήρια, αρκεί να
το αποδείξουμε στον έφορο. 
n Τι μπορεί να αμφισβητηθεί; 
Το συνολικό ποσό της ετήσιας αντι-
κειμενικής δαπάνης που προκύπτει
από την κύρια και τις δευτερεύουσες
κατοικίες, καθώς και οι δαπάνες για
τα φροντιστήρια των παιδιών, τα ΙΧ,
τα σκάφη, τις πισίνες, τις δωρεές και
πολλά άλλα μπορούν να αμφισβητη-
θούν από το φορολογούμενο, όταν η
πραγματική δαπάνη του φορολογου-
μένου και των μελών που τον βαρύνουν
είναι μικρότερη από την αντικειμενική,

όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο
με βάση πραγματικά περιστατικά ή
στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών
αυτών μπορεί να γίνει απ’ όλους τους
υπόχρεους.
n Αυτό μπορεί να γίνει για όσους: 
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία

τους στις Ένοπλες Δυνάμεις 
β) είναι φυλακισμένοι
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική 
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα

ανεργίας
ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου

βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες
διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης
συμβολής στις δαπάνες αυτές των
συγγενών τους με την προϋπόθεση
ότι οι τελευταίοι έχουν εισόδημα από
εμφανείς πηγές 

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι
έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από
κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας
τους και 

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία
αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώ-
τερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη
μικρότερη από την αντικειμενική. 

Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες
από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορο-
λογούμενος υποχρεούται να υποβάλει
μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία
δικαιολογητικά για την απόδειξη των
ισχυρισμών του. 
Ο έφορος ελέγχει την αλήθεια των
ισχυρισμών και την ακρίβεια των απο-
δεικτικών στοιχείων του φορολογου-
μένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια
αντικειμενική δαπάνη, στην οποία
αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα απο-
δεικτικά στοιχεία. Ειδικά για τα τεκμήρια
των φαντάρων, η διαφορά αντικειμε-
νικής και πραγματικής δαπάνης «χρε-
ώνεται» σε εκείνον το γονέα που έχει
το μεγαλύτερο εισόδημα. 

2
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άμυνες στη φοροκαταιγίδα των τεκμηρίων 

Σ
την παγίδα των τεκμηρίων κιν-
δυνεύουν να πιαστούν κυρίως
χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυν-
ταξιούχοι, που διαμένουν σε

ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και
διαθέτουν ένα αυτοκίνητο μικρού ή με-
σαίου κυβισμού. 
Έτσι, παρά την καθήλωση μισθών και
εισοδημάτων και σε συνδυασμό με τη
μείωση του αφορολόγητου ορίου στα
5.000 ευρώ, όσοι φορολογούμενοι
έχουν περιουσιακά στοιχεία υψηλής
τεκμαρτής αξίας κινδυνεύουν να πιαστούν
στα δίχτυα των αυξημένων τεκμηρίων,
που αγγίζουν το 70% για ακίνητα και
αυτοκίνητα, φτάνουν το 60% για πισίνες
και εκτοξεύονται στο 200% για σκάφη
αναψυχής. Ακόμα και για κάποιον που
θα υποβάλει φορολογική δήλωση με
μηδενικό εισόδημα, αλλά έχει κύρια
κατοικία 50 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο
1.200 κυβικών εκατοστών, ο αναλογούν
φόρος θα είναι 400 ευρώ.
Κι αυτό γιατί με βάση τα νέα τεκμήρια
διαβίωσης, η εφορία θα υπολογίσει ότι
ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει
ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000
ευρώ και έξοδα 2.000 ευρώ για τη
χρήση και τη συντήρηση της κατοικίας
και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο.
Συνολικά, δηλαδή, το τεκμαρτό του ει-
σόδημα είναι 9.000 ευρώ και άρα τα
4.000 ευρώ που είναι πάνω από το νέο
αφορολόγητο των 5.000 ευρώ φορο-
λογούνται με συντελεστή 10%, κι έτσι

προκύπτει καταβολή φόρου 400 ευρώ. 
Τα τεκμήρια αφορούν κύριες και δευ-
τερεύουσες κατοικίες, επιβατικά αυτο-
κίνητα, ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς
βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δα-
σκάλους και λοιπό προσωπικό, σκάφη
αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα,
ανεμόπτερα και πισίνες. Η βάση υπο-
λογισμού των τεκμηρίων ξεκινά από
ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης
3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000
ευρώ για τον έγγαμο. 

Υποτίθεται ότι τα τεκμήρια θεσπίστηκαν
για τους φοροφυγάδες, αλλά θα εξε-
λιχθούν σε… εφιάλτη για μισθωτούς
και συνταξιούχους.
Τα νέα τεκμήρια «καίνε» και απειλούν
κυρίως χαμηλόμισθους και χαμηλο-
συνταξιούχους που διαμένουν σε ιδιό-
κτητη ή μισθωμένη κατοικία και δια-
θέτουν ένα αυτοκίνητο μικρό ή μεσαίου
κυβισμού, όπως φαίνεται και από τα
δύο παραδείγματα που παραθέτουμε. 

Οι… άμυνες
n Πώς μπορείτε να αμυνθείτε απέναντι 
στη «βαναυσότητα» των τεκμηρίων; 
Όσοι συνειδητοποιήσουν ότι το ετήσιο
εισόδημα που αναμένεται να δηλώσουν
στις δηλώσεις δεν επαρκεί για την κά-
λυψη των τεκμηρίων πρέπει να εξετάσουν
τις εξής… άμυνες: 

Όσοι πιαστούν στην… τσιμπίδα των
νέων τεκμηρίων έχουν το δικαίωμα

να καλύψουν τη διαφορά επικαλούμενοι
«αποταμιεύσεις» προηγούμενων ετών,
δηλαδή ποσά από τα εισοδήματα προ-
ηγούμενων ετών τα οποία δεν δαπάνησαν
ή από πώληση περιουσιακών στοιχείων,
υπεραξία μετοχών, δωρεές ή γονικές
παροχές χρηματικών ποσών. Να υπο-
λογίσουν εισοδήματα προηγούμενων
ετών, προκειμένου να επικαλεστούν
«ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων
ετών» για να δικαιολογήσουν το τεκ-
μήριο. Για την κάλυψη τεκμηρίων υπάρχει

και η εναλλακτική οδός των εισοδημάτων
προηγούμενων ετών, όσων χρόνων
πίσω επιθυμείτε. Για τα χρόνια αυτά
αφαιρούνται, φυσικά, τεκμαρτές δαπάνες
και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν απαλ-
λάσσονται ή όχι από τεκμήριο. Ακόμη
και συμπληρωματική δήλωση μπορεί
να γίνει για τα έτη που επικαλείστε ει-
σόδημα, αρκεί να μην έχει παραγραφεί
το δικαίωμα του Δημοσίου να μπορεί

να επιβάλλει φόρο. Όσο πιο πίσω πάτε
στ ο χρόνο τόσο το καλύτερο. 
n Τι πρέπει να κάνετε; 
Να προσθέτετε για κάθε ξεχωριστή
χρήση όλα τα εισοδήματά σας. Αυτά
μπορεί να προέρχονται:
8 Από τις πηγές εισοδήματος που
έχουν υπαχθεί σε φορολογία με τις
γενικές διατάξεις (μισθοί, συντάξεις,
εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα,
ενοίκια κ.λπ.). 

1

Το υπουργείο
Οικονομικών μπορεί να διαφημίζει ότι φέτος
μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώσουν λιγότερο
φόρο, όμως τα τεκμήρια διαβίωσης απειλούν και 
φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους. 
Με την εκκαθάριση των δηλώσεων είναι πιθανό  
το ενδεχόμενο να φορολογηθούν όχι με βάση 
τα πραγματικά εισοδήματά τους, αλλά για 
μεγαλύτερα εισοδήματα που θα προκύψουν 
με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης. 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

4 Οι «επικίνδυνοι» κωδικοί 

Στην παγίδα 
των τεκμηρίων
κινδυνεύουν να
πιαστούν κυρίως
χαμηλόμισθοι και
χαμηλοσυνταξιούχοι
που διαμένουν σε
ιδιόκτητη ή μισθωμένη
κατοικία και διαθέτουν
ένα αυτοκίνητο μικρό 
ή μεσαίου κυβισμού 

Παράδειγμα 1 Τεκμήριο

Έγγαμος 5.000
Κύρια κατοικία 100 τ.μ. 4.500
ΙΧ 1.600 κυβικών 6.400
Σύνολο 15.900

(Το φορολογητέο εισόδημα δεν μπορεί
να είναι χαμηλότερο από τα 15.900 ευρώ,
έστω και εάν τα εισοδήματά του είναι
χαμηλότερα).

Παράδειγμα 2 Τεκμήριο
Έγγαμος 5.000
Κύρια κατοικία 120 τ.μ. 5.800
Δεύτερη κατοικία 80 τ.μ. 1.600
ΙΧ 1.600 κυβικών 6.400
ΙΧ 1.400 κυβικών 5.200
Σύνολο 24.000
(Το φορολογητέο εισόδημα δεν μπορεί
να είναι χαμηλότερο από τα 24.000 ευρώ,
έστω και εάν τα εισοδήματά του είναι
χαμηλότερα).

Τα νέα τεκμήρια για κατοικίες 
(τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ)

Eπιφάνεια Παλιές 
διατάξεις

Nέες 
διατάξεις

Aύξηση
(%)

50 τ.μ. 1.500 2.000 33,33
70 τ.μ. 2.100 2.800 33,33
100 τ.μ. 3.400 4.500 32,35
120 τ.μ. 4.400 5.800 31,82
150 τ.μ. 6.800 9.100 33,82
200 τ.μ. 10.800 12.200 12,96
250 τ.μ. 18.300 22.200 21,31
300 τ.μ. 25.800 32.200 24,81
350 τ.μ. 40.800 52.200 27,94
Για δευτερεύουσες κατοικίες προβλέπεται

μείωση 50%.

Τα νέα τεκμήρια για κατοικίες 
(τιμή ζώνης 

από 2.800 έως 4.999 ευρώ)
Eπιφάνεια Παλιές 

διατάξεις
Nέες 

διατάξεις
Aύξηση

(%)

50 τ.μ. 2.100 2.800 33,33
70 τ.μ. 2.940 3.920 33,33
100 τ.μ. 4.760 6.300 32,35
120 τ.μ. 6.160 8.120 31,82
150 τ.μ. 9.520 12.740 33,82
200 τ.μ. 15.120 17.080 12,96
250 τ.μ. 25.620 31.080 21,31
300 τ.μ. 36.120 45.080 24,81
350 τ.μ. 57.120 73.080 27,94
Για δευτερεύουσες κατοικίες προβλέπεται

μείωση 50%.

Τα τεκμήρια για κατοικίες 
(τιμή ζώνης 

άνω των 5.000 ευρώ)
Eπιφάνεια Παλιές 

διατάξεις
Nέες 

διατάξεις
Aύξηση

(%)
50 τ.μ. 2.550 3.400 33,33
70 τ.μ. 3.570 4.760 33,33
100 τ.μ. 5.780 7.650 32,35
120 τ.μ. 7.480 9.860 31,82
150 τ.μ. 11.560 15.470 33,82
200 τ.μ. 18.360 20.740 12,96
250 τ.μ. 31.110 37.740 21,31
300 τ.μ. 43.860 54.740 24,81
350 τ.μ. 69.360 88.740 27,94
Για δευτερεύουσες κατοικίες προβλέπεται

μείωση 50%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα αυτοκίνητα
Kυβισμός Παλιές διατάξεις Nέες διατάξεις Aύξηση (%)
1.200 3.000 4.000 33,33
1.400 3.600 5.200 44,44
1.600 4.200 6.400 52,38
1.800 4.800 7.600 58,33
2.000 5.400 8.800 62,96
2.500 7.900 13.300 68,35
3.000 10.400 17.800 71,15
3.500 13.900 23.800 71,22
4.000 17.400 29.800 71,26
4.500 20.900 35.800 71,29
5.000 24.400 41.800 71,31

4+1

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν κατά τη συμπλήρωσή τους 
κωδικοί, οι οποίοι βγάζουν έξτρα φόρο! 

1Οι κωδικοί 659-660 του πίνακα 6, που βρίσκονται στην 3η σελίδα του
εντύπου. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει φέτος να δηλωθούν υποχρεωτικά

όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων,
REPOS, μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία
εισοδήματος (επιδόματα τρίτεκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις,
κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.). Εξαίρεση από
την υποχρεωτική αναγραφή θα ισχύσει μόνο για τα ποσά των τόκων που
δεν υπερέβησαν τα 250 ευρώ το 2012. 
Το όριο των 250 ευρώ θα ισχύσει ανά φορολογούμενο. Δηλαδή, στο όριο
των 250 ευρώ εντάσσονται οι τόκοι απ’ όλες τις καταθέσεις που έχει στις
τράπεζες κάθε φορολογούμενος. 
Μέχρι πέρσι στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 η αναγραφή των
προαναφερθέντων εισοδημάτων ήταν προαιρετική. Από φέτος όμως, που
καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή και αυτών των ποσών στη
φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι' αυτά τα ποσά σε

ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Το αποτέλεσμα θα είναι
να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. 

2Οι κωδικοί 327-328 που βρίσκονται στον πίνακα 2 της πρώτης σελίδας
του εντύπου. Τους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να συμπληρώσουν οι

νέοι ηλικίας 18 ετών και άνω που για πρώτη φορά φέτος είναι υποχρεωμένοι
να υποβάλουν φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το εάν απέκτησαν
ή όχι εισόδημα το 2012, με εξαίρεση μόνο τα προστατευόμενα τέκνα
μέχρι 25 ετών (φοιτητές, στρατιώτες κ.ά.). 
Όσοι από τους φορολογούμενους αυτούς χρησιμοποιούν περιουσιακά
στοιχεία (κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα) που ανήκουν στους ίδιους ή σε άλλα
πρόσωπα θα πιαστούν στην… τσιμπίδα των τεκμηρίων και θα χρειαστεί
είτε να καλύψουν τη σχετική δαπάνη διαβίωσης επικαλούμενοι δωρεές
από τους γονείς τους είτε να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες
ΔΟΥ για να αμφισβητήσουν τα ποσά των τεκμηρίων. Σε διαφορετική
περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος. 
Αν πρόκειται για ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, τα οποία στηρίζονται
οικονομικά εξολοκλήρου από τους γονείς τους, τότε τα τεκμήρια διαβίωσης
για τις κατοικίες και τα ΙΧ που χρησιμοποιούν θα βαρύνουν τους γονείς
τους, οι οποίοι θα πρέπει με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να καλύπτουν
και τα τεκμήρια των παιδιών τους. 
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Ως θετική ένδειξη, στο πλαίσιο 
του γενικότερου κλίματος
αισιοδοξίας που καλλιεργείται 
για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, ερμηνεύουν 
οι περισσότερες πλευρές 
την  άνοδο της Ελλάδας 
κατά  τέσσερις θέσεις
στην  παγκόσμια κατάταξη 
της ανταγωνιστικότητας, 
παρά το γεγονός ότι 
η χώρα μας παραμένει 
στην τελευταία δεκάδα
των 60 χωρών που 
συμμετέχουν 
στη μέτρηση.

Ενθαρρυντικά μηνύματα και θετικές
προσδοκίες για την ελληνική οι-

κονομία βλέπει η Alpha Bank στο τε-
λευταίο της οικονομικό δελτίο. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «βρι-
σκόμαστε για μια ακόμη φορά σε μια
καμπή στην πορεία σταθεροποίησης
και ανάκαμψης της ελληνικής οικο-
νομίας, με ένα μέρος του πολιτικού
κόσμου να προσπαθεί να αναδείξει
την αποτυχία της εφαρμοζόμενης οι-
κονομικής πολιτικής για προφανείς
ιδιοτελείς σκοπούς, χωρίς να αναλο-
γίζεται τις ανεξέλεγκτες δυσμενείς
επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει
στην ανάκαμψη της οικονομίας και

στην ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση
των πολιτών. 
»Οι κήρυκες της Ελλάδος που απο-
τυγχάνει, χωρίς, δυστυχώς, να έχουν
εναλλακτικές προτάσεις πέραν της
μεταφυσικής επίκλησης των μαγικών
λύσεων και της ανάδειξης του… βουν-
τού ως ανωτάτου μέσου εξορκισμού
των προβλημάτων, γίνονται όλο και
λιγότερο πιστευτοί. Αν και μπορείς να
ξεγελάσεις μερικούς ανθρώπους κάθε
φορά που το επιχειρείς, και κάποιες
φορές όλους τους ανθρώπους, είναι
σχεδόν αδύνατο να κοροϊδεύεις τους
πάντες συνεχώς. 
»Έτσι, παρά τις εμφανείς προσπάθειες

εκτροχιασμού του οικονομικού κλί-
ματος, τα καλά νέα είναι ότι η οικονομία
έχει αρχίσει να αυτονομείται. Τελευταίο
ενθαρρυντικό μήνυμα είναι η εκτόξευση
του δείκτη οικονομικού κλίματος το
Μάιο 2013 σε 93,8, από 89,2 τον
Απρίλιο 2013, επίπεδο που τελευταία
φορά παρατηρήθηκε προ κρίσεως το
2008. 
»Ακόμη, σημαντικότερο είναι ότι,
πέραν των θετικών προσδοκιών των
επιχειρηματιών για τις προοπτικές της
οικονομίας, η βελτίωση του δείκτη
ενσωματώνει για πρώτη φορά, μετά
από πολλούς μήνες, μια θεαματική
κίνηση προς τα πάνω της καταναλω-

τικής εμπιστοσύνης (από -71,6 μέσο
όρο στο τετράμηνο Ιαν.- Απρ. ’13 σε
-63,4 το Μάιο ’13), που είναι πρόδρομος
δείκτης για την αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης. 
»Τα στοιχεία που δημοσιεύονται αφενός
επιβεβαιώνουν την καλή πορεία της
ελληνικής οικονομίας προς τη στα-
θεροποίηση και αφετέρου θέτουν τις
βάσεις για την επανεκκίνηση της οι-
κονομίας που μπορεί να οδηγήσει τη
χώρα σε έξοδο από τη μεγαλύτερη
κρίση της ιστορίας της, που οδήγησε
σε πτώση του ΑΕΠ της χώρας κατά
24% περίπου και σε αύξηση της ανερ-
γίας στο 27%». 

«Η οικονομία έχει αρχίσει να αυτονομείται»

ΗΕλλάδα, που το 2012 είχε βρε-
θεί στην προτελευταία θέση
της Παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας, την οποία

εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου
φήμης Διεθνές Ινστιτούτο Ανάπτυξης
του Μάνατζμεντ (IMD), κατάφερε φέτος
να «σκαρφαλώσει» τέσσερις θέσεις
και πλέον βρίσκεται στην 54η θέση σε
σύνολο 60 χωρών, θετική εξέλιξη που
το IMD αποδίδει –μεταξύ άλλων– «στην
εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προ-
γράμματος της χώρας, με άξονα τις
αποκρατικοποιήσεις, τη μείωση του
δημόσιου τομέα και τη βελτίωση της
εικόνας της χώρας στο εξωτερικό». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, η
μεγαλύτερη βελτίωση, που επηρέασε
και την τελική κατάταξη, σημειώθηκε
στον τομέα της «επιχειρηματικής απο-
τελεσματικότητας», στον οποίο η Ελλάδα
αναρριχήθηκε εννέα θέσεις ψηλότερα
(47η από 56η πέρσι). 
Αντίθετα, στην «οικονομική αποδο-
τικότητα», η χώρα μας βρέθηκε στη
χειρότερη θέση που έχει καταλάβει
από το 1999 και συγκεκριμένα στην
προτελευταία της λίστας (59η, έναντι
της 58ης πέρσι). 

Τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας έδωσε
στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Η
τελική κατάταξη είναι αποτέλεσμα της
σύνθεσης των επιδόσεων που επιτυγ-
χάνει κάθε χώρα στις τέσσερις επιμέρους
κατηγορίες δεικτών και συγκεκριμένα:
στην «οικονομική αποδοτικότητα»,
στην «κυβερνητική αποτελεσματικό-
τητα», στην «επιχειρηματική αποτε-
λεσματικότητα» και στις «υποδομές».

Επανακάμπτουν οι ΗΠΑ 
Για το 2013, οι τρεις πιο ανταγωνιστικές
χώρες παγκοσμίως είναι οι ΗΠΑ, η
Ελβετία και το Χονγκ Κονγκ. Οι ΗΠΑ
επανακάμπτουν στην πρώτη θέση της
Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστι-
κότητας μετά την καθήλωσή τους για
τρία χρόνια στη δεύτερη θέση, επα-
νερχόμενες ξανά στο επίκεντρο της
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, εξαι-
τίας της οικονομικής τους δύναμης,
του δυναμισμού των αμερικανικών
επιχειρήσεων και της ικανότητάς τους
να καινοτομούν. 
Πάντως, από τη φετινή κατάταξη για
τις αναδυόμενες οικονομίες, προκύπτει
ότι αυτές έχουν επηρεαστεί από την
παγκόσμια κρίση και παραμένουν σε
μέσες/χαμηλές κατατάξεις. Η Κίνα κα-
τατάσσεται 21η (άνοδος δύο θέσεων),
η Ινδία 40ή (πτώση πέντε θέσεων), η
Ρωσία 42η (κέρδισε έξι θέσεις) και η
Βραζιλία 51η (έχασε πέντε). 

Κάτι κινείται           στην ανταγωνιστικότητα
ΤΟ TOP-10 ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Κατάταξη

2013
Κατάταξη

2012 Χώρα

1 2 ΗΠΑ

2 3 Ελβετία

3 1 Χονγκ Κονγκ

4 5 Σουηδία

5 4 Σιγκαπούρη

6 8 Νορβηγία

7 6 Καναδάς

8 16 Ην. Αρ. Εμιράτα

9 9 Γερμανία

10 10 Κατάρ

ΟΙ ΟΥΡΑΓΟΙ
Κατάταξη

2013
Κατάταξη

2012 Χώρα

51 46 Βραζιλία

52 51 Σλοβενία

53 50 Νότιος Αφρική

54 58 Ελλάδα

55 53 Ρουμανία

56 49 Ιορδανία

57 54 Βουλγαρία

58 57 Κροατία

59 55 Αργεντινή

60 59 Βενεζουέλα

Εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό χωρίς…
ανάπτυξη
Χαρακτηριστικό είναι ότι η χώρα μας
κατατάσσεται στην έκτη θέση παγκο-
σμίως με κριτήριο το εξειδικευμένο
και έμπειρο εργατικό δυναμικό που
διαθέτει, στη 10η όσον αφορά τα έσοδα
από τον τουρισμό, στη 19η με κριτήριο
τις εξαγωγές και στην πέμπτη θέση
για την ύπαρξη πολύ καλά εκπαιδευ-
μένων και αποτελεσματικών μηχανικών. 
Στον αντίποδα, η Ελλάδα βρίσκεται
στην τελευταία (60η) θέση στην αύ-
ξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στην
59η στην προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων και στο συνολικό χρέος

της γενικής κυβέρνησης, όπως επίσης
στην 58η με κριτήριο το ποσοστό
ανεργίας των νέων.

Πέντε κυρίαρχες
προκλήσεις
Το IMD θεωρεί ότι οι πέντε κύριες προ-
κλήσεις για τη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
φέτος είναι η ταχεία προώθηση διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μεί-
ωση των δαπανών του δημόσιου τομέα,
η ενίσχυση της ρευστότητας/ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρήσεων, ο εξορ-
θολογισμός του φορολογικού συστή-
ματος, η μείωση της γραφειοκρατίας
που αφορά την επιχειρηματικότητα
και η πάταξη των φαινομένων δια-
φθοράς στο δημόσιο. 



O
ι ίδιοι οι εργοδότες αποδίδουν το
πρόβλημα στο σημαντικό έλλειμμα
απαιτούμενης εμπειρίας (60%), επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων (25%) και

διαθέσιμων υποψηφίων (17%) που χαρακτηρίζει
την ελληνική αγορά εργασίας. 
Τα παραπάνω καταγράφονται στα αποτελέσματα
της «Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου» της εταιρείας
ManpowerGroup, για το 2013. Η συγκεκριμένη
έρευνα πραγματοποιήθηκε φέτος για όγδοη
συνεχόμενη χρονιά σε 42 χώρες απ’ όλο τον
κόσμο, σε περισσότερους από 38.000 εργοδότες.
Η Ελλάδα συμμετείχε με αντιπροσωπευτικό
δείγμα 751 εργοδότες απ’ όλους τους τομείς
της οικονομίας. 
Στη χώρα μας, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά,
οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη
δυσκολία στην κάλυψη θέσεων επαγγελματιών
πωλητών, με δεύτερη σε δυσκολία κάλυψης
ειδικότητα αυτή των υψηλόβαθμων στελεχών,
ενώ την τρίτη θέση φέτος κατέχουν οι τεχνικοί. 

Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις
Περισσότεροι από ένας στους δύο Έλληνες
εργοδότες (54%) εκτιμούν ότι οι θέσεις απα-
σχόλησης που παραμένουν κενές λόγω δυ-
σκολίας εύρεσης κατάλληλων εργαζόμενων
έχουν από μέτρια έως υψηλή επίπτωση στην
ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται

στις ανάγκες των πελατών της. Οι κυριότεροι
τομείς που επηρεάζονται αρνητικά από την
«έλλειψη ταλέντου», σύμφωνα με τους
Έλληνες εργοδότες, είναι η ικανότητα εξυ-
πηρέτησης πελατών (48%), η ανταγωνιστι-
κότητα/παραγωγικότητα (42%) και η ικανότητα
για δημιουργικότητα και καινοτομία (30%). 
«Τα προηγούμενα χρόνια, στην προσπάθειά
τους να προσαρμοστούν στις δυσμενείς συν-
θήκες, οι εργοδότες νόμιζαν ότι έμαθαν να
επιτυγχάνουν περισσότερα με λιγότερα. Ωστόσο,

η αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον
ήρθε για να μείνει. Η ζήτηση αυξομειώνεται,
αλλά τα άτομα που απαιτούνται για να υπο-
στηρίξουν την προσφορά δεν βρίσκονται όσο
εύκολα θα έπρεπε, οι θέσεις παραμένουν
κενές και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη μένουν
ανεκμετάλλευτες» σχολιάζει η δρ. Βενετία
Κουσία, διευθύνουσα
σύμβουλος της Man-
powerGroup. 
Προσθέτει δε ότι «χρόνο με το χρόνο βλέπουμε
πως όλο και περισσότεροι εργοδότες αντιλαμ-
βάνονται το μέγεθος του προβλήματος και
αρκετοί δοκιμάζουν διαφορετικές στρατηγικές
για να το αντιμετωπίσουν, καθώς δεν υπάρχει
μία λύση για όλα». Μάλιστα, η κα Κουσία χα-
ρακτηρίζει προτεραιότητα την «αλλαγή νοο-
τροπίας», η οποία εκτιμά πως θα έρθει «μόνο
μέσα από τη συστηματική συνεργασία όλων
των ενδιαφερόμενων μερών: της πολιτείας,
των επιχειρήσεων, της εκπαιδευτικής κοινότητας,
των ειδικών σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού
και των ίδιων των ατόμων». 
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Την ώρα που η ανεργία στην Ελλάδα αγγίζει πρωτοφανή
επίπεδα και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι θα συνεχίσει να
κινείται κοντά στο 27%-28% τουλάχιστον έως και το 2014, 
πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 2015, σχεδόν 
τέσσερις στους δέκα εργοδότες στη χώρα μας δηλώνουν ότι
αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας! 

Σε σύνολο περισσότερων
από 38.000 εργοδοτών

από 42 χώρες, το ποσοστό
αυτών που δυσκολεύονται
να βρουν υποψηφίους με τα
απαιτούμενα προσόντα για
τη σωστή λειτουργία των
επιχειρήσεών τους ανέρχεται
σε 35%. Το ποσοστό αυτό
βρίσκεται στο υψηλότερο
επίπεδο από την έναρξη της
κρίσης, το 2008. 
Τη μεγαλύτερη δυσκολία
στην εύρεση κατάλληλων

ατόμων αντιμετωπίζουν οι
εργοδότες σε Ιαπωνία (85%),
Βραζιλία (68%), Ινδία (61%),
Τουρκία (58%) και Χονγκ
Κονγκ (58%). Το ζήτημα της
έλλειψης ταλέντου δείχνει
να προβληματίζει ελάχιστα
Ισπανούς (3%), Ιρλανδούς
(3%), Νοτιοαφρικανούς
(6%), Ολλανδούς (9%) και
Τσέχους (9%) εργοδότες. 
Στην κορυφή της παγκόσμιας
κατάταξης με τις θέσεις που
οι εργοδότες δυσκολεύονται

περισσότερο να καλύψουν,
βλέπουμε φέτος τις ίδιες
ακριβώς ειδικότητες με το
2012: τους εξειδικευμένους
τεχνίτες, τους μηχανικούς
και τους επαγγελματίες πω-
λητές. 
Παγκοσμίως, το ποσοστό
των εργοδοτών που θεωρούν
ότι οι κενές θέσεις έχουν
μέτρια έως υψηλή επίπτωση
στην επιχειρηματική τους
λειτουργία αυξήθηκε σε 54%
από 42% που ήταν πέρσι. 

4 Τι ισχύει διεθνώς

Γυναίκες στην κορυφή των επιχειρήσεων

Σ
υντριπτικά ποσοστά απο-
δοχής της ισόρροπης ή και
μεγαλύτερης παρουσίας

των γυναικών στα διοικητικά συμ-
βούλια των εταιρειών, που φτά-

νουν το 90%, καταγράφει έρευ-
να της MRB Hellas για λο-

γαριασμό του Τομέα
Ηγεσίας και του Το-
μέα Ανάπτυξης Γυ-
ναικών Μάνατζερ
& Επιχειρηματιών
της Ελληνικής Εται-
ρείας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕ-

ΔΕ) και του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης, που διενεργήθηκε ενόψει της
επεξεργασίας σχετικής οδηγίας του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και του ευρωπαϊκού συμβουλίου. 
Η έρευνα παρουσιάστηκε σε ειδική ενημερωτική
εκδήλωση που διοργάνωσαν οι παραπάνω
φορείς, με τίτλο «Κάνοντας τη διαφορά στην
ανταγωνιστικότητα - Γυναίκες στην κορυφή
των επιχειρήσεων», κατά την οποία συζητήθηκαν
τόσο η σημερινή κατάσταση ως προς τη χαμηλή
συμμετοχή γυναικών στα δ.σ. των επιχειρήσεων
και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αύξηση
της συμμετοχής αυτής όσο και οι εμπειρίες
των κρατών-μελών και των ίδιων των επιχει-
ρήσεων σχετικά με τις μεθόδους που ακο-

λουθούν και τα αποτελέσματά τους. 
Στα θετικά στοιχεία της έρευνας, που διεξήχθη
on-line, σε δείγμα 411 ανώτατων (CEO, μέλη
δ.σ.) και ανώτερων στελεχών, το ιδιαίτερα
υψηλό ποσοστό (78,2%) οφέλους για τις επι-
χειρήσεις από την ισόρροπη/μεγαλύτερη πα-
ρουσία των γυναικών στα δ.σ. ως γενική ιδέα,
με κυριότερα οφέλη το «ομαδικό πνεύμα στη
διοίκηση» και την «εκπροσώπηση διαφορετικών
απόψεων στην οπτική γωνία». 
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, πάντως, εκτιμούν
ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά σε ό,τι
αφορά την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να
πετύχουν την ισόρροπη/μεγαλύτερη παρουσία
των γυναικών στα δ.σ.
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Ζητείται...κατάλληλο προσωπικό

ΤΟ TOP-10 ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

2013 2012
1. Επαγγελματίες

πωλητές
1. Επαγγελματίες

πωλητές
2. Υψηλόβαθμα

στελέχη
2. Τεχνικοί

3. Τεχνικοί 3. Εξειδικευμένοι 
τεχνίτες

4. Προσωπικό 
εξυπηρέτησης και
υποστήριξης 
πελατών

4. Υψηλόβαθμα 
στελέχη 

5. Εξειδικευμένοι
τεχνίτες

5. Επόπτες

6. Προσωπικό για
λογιστήρια/
οικονομικά τμή-
ματα

6. Προσωπικό για 
διοικητική και
γραμματειακή 
υποστήριξη

7. Προσωπικό 
ιδιωτικού τομέα

7. Διευθυντές 
πωλήσεων

8. Προσωπικό για
διοικητική και
γραμματειακή
υποστήριξη

8. Μηχανικοί

9. Διευθυντές 
πωλήσεων

9. Προσωπικό 
ιδιωτικού τομέα

10. Μηχανικοί 10. Προσωπικό για 
λογιστήρια/οικο-
νομικά τμήματα

(Πηγή: ManpowerGroup 2013)



Ηαγορά δίνει «μάχη» για
να κρατήσει το ψυχο-
λογικό «φράγμα» των
1.000 μονάδων. Αν δια-

σπαστούν αποφασιστικά, επό-
μενο τεχνικό σημείο είναι οι
980 μονάδες. Ωστόσο, κομβικής
σημασίας για την αγορά είναι
οι 950 μονάδες. 
H αγορά χάνει εξαιρετικά εύκολα
στηρίξεις και αναχώματα, καθώς
πολλά χαρτοφυλάκια βρίσκονται
σε αναζήτηση ρευστότητας ενό-
ψει των αυξήσεων κεφαλαίου,
οπότε πουλούν σε όλο το φάσμα
του FTSE 25 και χαμηλότερα.
Παράλληλα, δεν υπάρχουν κα-
θόλου αγορές, κάτι που οδηγεί
σε εύκολη κατακρήμνιση δείκτες
και μετοχές. Αρκετοί κωδικοί
ρευστοποιούν κερδισμένες ή
άλλες θέσεις τους στο χώρο
του FTSE 25, ώστε να διαθέτουν
ρευστότητα για να συμμετάσχουν
στις ΑΜΚ των τραπεζών.
Καθώς μπαίνουμε στην τελική
ευθεία της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών, είναι λογικό η
ρευστότητα της εγχώριας αγοράς
να περιορίζεται έστω και προ-
σωρινά, μια και τα κεφάλαια
που απαιτούνται για να κλείσει

το φλέγον αυτό ζήτημα των
τραπεζών είναι πάρα πολλά για
τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το τέλος
Ιουνίου πάνω από 2 δισ. ευρώ
θα έχουν κατευθυνθεί προς κά-
λυψη των ΑΜΚ των τραπεζών.
Επομένως, μέχρι τότε δεν απο-
κλείεται να δούμε και άλλες
πτωτικές κινήσεις. Οποιαδήποτε
όμως πτώση στο εξής θα απο-
τελεί ευκαιρία για τοποθετήσεις
από όσους έχουν ρευστότητα,
καθώς μετά την ολοκλήρωση
των ΑΜΚ η αγορά, απελευθε-
ρωμένη πλέον, θα μπορεί να
συνεχίσει την πορεία της προ-
εξόφλησης της εξόδου της ελ-
ληνικής οικονομίας από την
κρίση. Μοναδική παραφωνία
στο παραπάνω σενάριο θα απο-
τελέσει η αλλαγή συνθηκών
στο διεθνές περιβάλλον. 
Η διολίσθηση των τιμών δίνει
πάντα την ευκαιρία στους επεν-
δυτές να επανασχεδιάσουν με
νέα δεδομένα τις κινήσεις τους.
Τα τριμηνιαία αποτελέσματα
των εισηγμένων είναι μάλλον
απογοητευτικά επί του παρόντος
και μόνος καταλύτης που μπορεί
να βελτιώσει το momentum

είναι οι δεσμευτικές προσφορές
για τις ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, που δια-
τηρούν την προσδοκία τελικής
ολοκλήρωσης μιας σημαντικής
αποκρατικοποίησης.

Citi: Γιατί δεν βλέπει
«Grexit» 
Το ενδεχόμενο εξόδου της Ελ-
λάδας από την Ευρωζώνη μοι-
άζει πλέον αρκετά μακρινό για
τη Citi, η οποία δεν περιλαμβάνει
το «Grexit» στο βασικό της σε-
νάριο για το 2014. Όπως επι-
σημαίνει σε πρόσφατη έκθεσή
του ο χρηματοπιστωτικός κο-
λοσσός, οι πιθανότητες να πα-
ραμείνει το ελληνικό πρόγραμμα
σε τροχιά είναι πολύ μεγαλύτερες
σήμερα σε σύγκριση με τρία
χρόνια νωρίτερα.
Σε αυτό έχει συμβάλει η σταθερή
πορεία της κυβέρνησης συνερ-
γασίας, η οποία θεωρείται σή-
μερα λιγότερο ευάλωτη απ’ ό,τι
στο παρελθόν. Δεδομένων μά-
λιστα των σημαντικών νομο-
θετικών πράξεων που πέτυχε
από την αρχή του έτους, η ελ-
ληνική κυβέρνηση δεν φαίνεται
να κινδυνεύει άμεσα με κατάρ-
ρευση.
Παρά την ουσιαστική υποβάθ-
μιση του επιπέδου διαβίωσης,
η κοινωνική αναταραχή που θα
μπορούσε να αποσταθεροποιήσει
την κυβέρνηση είναι πολύ πε-
ριορισμένη μέχρι στιγμής, ση-
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα για πολύ καιρό ακόμη, προειδοποίησε ο
επικεφαλής της Task Force Χ. Ράιχενμπαχ, δια-
μηνύοντας παράλληλα πως η έλλειψη ρευστότητας
είναι ορατή στην ελληνική οικονομία.
Περαιτέρω επιδείνωση εμφάνισε η ποιότητα του
χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών εμπορικών
τραπεζών σε όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το
σύνολο των δανείων ανήλθε σε 24,5% στο τέλος
Δεκεμβρίου του 2012, από 16% στο τέλος Δεκεμ-
βρίου του 2011. Έντονη αύξηση παρατηρήθηκε
τόσο στο λόγο των καταναλωτικών δανείων σε
καθυστέρηση προς το σύνολο των καταναλωτικών
δανείων (Δεκέμβριος 2012: 38,8%, Δεκέμβριος
2011: 28,8%) όσο και στον αντίστοιχο λόγο για
τα επιχειρηματικά δάνεια (Δεκέμβριος 2012: 23,4%,
Δεκέμβριος 2011: 14,2%). Κάπως πιο συγκρατημένη
ήταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στο λόγο των
στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Δεκέμβριος
2012: 21,4%, Δεκέμβριος 2011: 14,9%).

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας εξασφαλίσει τα 570 εκατ. ευρώ, ο όμιλος
έχει ως πρώτο στόχο την επιπλέον άντληση του-
λάχιστον 163 εκατ. ώστε να μην εκδοθούν cocos.
Η τράπεζα θα προχωρήσει σε reverse split 1 νέα
για κάθε 10 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης
των νέων μετοχών το 1,70 ευρώ ανά μετοχή. Συ-
νεπώς, για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή μετά
το reverse split ο μέτοχος θα έχει δικαίωμα
εγγραφής για 35,680197 νέες μετοχές στην τιμή
του 1,70 ευρώ ανά μετοχή. 

MIG
Παρουσιάσεις στο Λονδίνο και στις ΗΠΑ σε θεσμικούς
για τα μετατρέψιμα ομολογιακά, με στόχο να
ενισχυθεί με νέα κεφάλαια έως 408 εκατ. ευρώ.
Η MIG σχεδιάζει να αντλήσει 660,82 εκατ. μέσω
της έκδοσης δύο ομολογιακών μετατρέψιμων σε
μετοχές, ενισχύοντας τα κεφάλαια ώστε να προ-
χωρήσει σε εξαγορές. Ωστόσο, το καθαρό κεφάλαιο
από τις εκδόσεις θα είναι έως 408 εκατ. ευρώ,
καθώς η έκδοση των 251 εκατ. αποτελεί παρελθούσα
έκδοση που συμμετέχει στη διαδικασία για να με-
ταβληθούν οι όροι του ομολογιακού. Στην έκδοση
των 408 εκατ. η τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ
το επιτόκιο 7% και η τιμή μετατροπής σε μετοχές
στο 0,54 ευρώ. 

FRIGOGLASS
Καμία σκέψη για έξοδο της Frigoglass από το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο δεν έχει η διοίκησή της.
Προτεραιότητα θα δοθεί στο συμμάζεμα του λει-
τουργικού κόστους και στη βελτίωση των ταμειακών
ροών. Η εταιρεία στοχεύει σε εξοικονόμηση κόστους
περίπου 20-25 εκατ. έως το τέλος του 2016, αλλά
και σε σταδιακή αύξηση των πωλήσεων μέσω της
αξιοποίησης των επενδύσεων που έχει πραγμα-
τοποιήσει στις ΗΠΑ και στην Κίνα, καθώς και στις
αγορές υαλουργίας στη Μέση Ανατολή και στην
Αφρική. 
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Αν διασπαστούν
καθοδικά
αποφασιστικά 
οι 1.000 μονάδες,
επόμενο τεχνικό
σημείο είναι
οι 980 μονάδες, αλλά
κομβικής σημασίας
για την αγορά 
είναι η στήριξη 
των 950 μονάδων

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ                      

Η νέα «μάχη» των 1.000 μο      

8ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 16,5% εμφανίζονται
τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο
πρώτο τρίμηνο του 2013 και διαμορφώνονται
στα 4 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος κύριων εργασιών
του ομίλου είναι αυξημένος κατά 1,7%, στα
8,85 εκατ. Αντίθετα, τα συνολικά ενοποιημένα
έσοδα παρουσίασαν μείωση 17,3% (8,6
εκατ. έναντι 10,4 εκατ.). Σημειώνεται ότι
στο α  ́τρίμηνο του 2012 συμπεριλαμβάνονται
μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 2 εκατ.
ευρώ.
8FOURLIS: Αδύναμο χαρακτηρίζει το α΄

τρίμηνο η Πειραιώς Sec και διατηρεί σύσταση
neutral και τιμή-στόχο τα 2,80 ευρώ. Η χρη-
ματιστηριακή αναφέρει ότι τα αποτελέσματα
α  ́τριμήνου ήταν αδύναμα, όπως αναμενόταν,
καθώς η συνεχιζόμενη ύφεση και η λιτότητα
επιβάρυναν το διαθέσιμο εισόδημα και την
κατανάλωση. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές
ζημίες 4,94 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,19
εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Οι
πωλήσεις ανήλθαν στα 85,1 εκατ., μειωμένες
κατά 6,1%. 
8ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Σε ζημιές 3,8 εκατ.

Σοφο...
κλέουσα
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μειώνει η Citi, χωρίς να αποκλείει
ωστόσο το ενδεχόμενο της αιφ-
νίδιας ανατροπής της. Ωστόσο,
η τράπεζα θεωρεί αναπόφευκτο
ένα νέο «κούρεμα» του ελλη-
νικού χρέους με συμμετοχή του
επίσημου τομέα (OSI) εντός του
έτους ή το 2014. Η Citi θεωρεί
αναπόφευκτο αυτό το ενδεχό-
μενο, καθώς εξακολουθεί να
πιστεύει ότι το ελληνικό χρέος
δεν είναι βιώσιμο. Με δεδομένο
όμως ότι το 80% του δημόσιου
χρέους βρίσκεται στα χέρια του
επίσημου τομέα, η εν λόγω
απόφαση εξαρτάται αποκλει-
στικά από τις πολιτικές απο-
φάσεις των διεθνών πιστωτών
της Ελλάδας.

Πρωτιά αποδόσεων
για τα ελληνικά
ομόλογα 
Τα ελληνικά ομόλογα δείχνουν
πως η οικονομία της χώρας
«θεραπεύεται» και ότι το επεν-
δυτικό κλίμα αλλάζει, εκτιμά

το οικονομικό αμερικανικό πρα-
κτορείο Bloomberg, αποκα-
λώντας «πρωταθλητές αποδό-
σεων» τους ελληνικούς τίτ-
λους.
Η απόδοση του ελληνικού δε-
καετούς ομολόγου υποχώρησε
την προηγούμενη εβδομάδα
κάτω από αυτή των 30ετών
ομολόγων, για πρώτη φορά
από το Μάιο του 2010, κάτι που
σηματοδοτεί την αισιοδοξία των
επενδυτών γύρω από τις προ-
οπτικές της οικονομίας της χώ-
ρας. 
«Τα ελληνικά ομόλογα έχουν

τις καλύτερες επιδόσεις στον
κόσμο το α΄ τρίμηνο του 2013,
προφέροντας επταπλάσιες του-
λάχιστον αποδόσεις συγκριτικά
με τα δεύτερα στη λίστα με τις
υψηλότερες αποδόσεις ομό-
λογα» αναφέρει το Bloomberg
και προσθέτει ότι η διαπραγ-
μάτευση του ελληνικού χρέους
στην ηλεκτρονική δευτερογενή
αγορά κρατικών τίτλων ανα-
μένεται να διαμορφωθεί στο
υψηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων δύο ετών, ενώ τα συμ-
βόλαια υπέρ της ελληνικής
ανάπτυξης πληθαίνουν διαρκώς.

Στο τρίμηνο τα ελληνικά ομό-
λογα απέδωσαν 31%, γεγονός
που τα φέρνει στην πρώτη θέση
από τις 26 αγορές που παρα-
κολουθεί το Bloomberg. 
Συγκριτικά αναφέρεται ότι τα
γερμανικά ομόλογα υποχώρη-
σαν κατά 0,5% την ίδια περίοδο,
ενώ τα ιταλικά ενισχύθηκαν
4,4%. 
Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης
ότι το ράλι των ελληνικών ομο-
λόγων δέχτηκε ισχυρή ώθηση
από την αναβάθμιση της πιστο-
ληπτικής διαβάθμισης από τη
Fitch αυτόν το μήνα. 

διαμορφώθηκαν τα καθαρά ενοποιημένα
αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώ-
ματα μειοψηφίας του ομίλου το α΄ τρίμηνο,
ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε
σε 88 εκατ., μειωμένος κατά 6%.Οι εξαγωγές
σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των δυσμενών
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη τους πρώτους
μήνες του 2013.Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε
σε 143 εκατ., μειωμένος κατά 6,6 εκατ.
8ΣΙΔΕΝΟΡ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

διαμορφώθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2013 σε
184,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 32,3%.
Λόγω της αύξησης του φορολογικού συν-
τελεστή από το 20% στο 26%, έγινε επα-
ναϋπολογισμός της αναβαλλόμενης φορο-
λογίας του ομίλου και προέκυψε εφάπαξ
αναβαλλομένη ζημία ύψους 13,6 εκατ.
Τελικά τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

διαμορφώθηκαν σε ζημιές 26,9 εκατ., έναντι
ζημιών 17,6 εκατ. το 2012.
8ΕΤΕΜ: Μείωση ζημιών και πτώση κύκλου
εργασιών κατέγραψε το α΄ τρίμηνο. Οι ενο-
ποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε
17,9 εκατ., μειωμένες κατά 23,8%. Τα ενο-
ποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,3 εκατ. έναντι
ζημιών 2,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2012. 

Σημαντική αύξηση μεγεθών πέτυχε η
Τέρνα Ενεργειακή στο πρώτο τρίμηνο

του 2013. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα
δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν
στα 5,6 εκατ., αυξημένα κατά 37,4%. Οι
ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 35 εκατ.
ευρώ, αυξημένες κατά 34,3%, κυρίως λόγω
της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή
δραστηριότητα, ως συνέπεια της μεγαλύτερης
εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Τα έσοδα από τον τομέα της
ενέργειας ανήλθαν σε 28,4 εκατ., αυξημένα
κατά 51,9%.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τέρνα Ενεργειακή: Υψηλές αποδόσεις στο α΄ τρίμηνο
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Εκτός δείκτη Stoxx 600 μένει η μετοχή της Εθνικής
με την αλλαγή να ισχύει από τις 24 Ιουνίου. Στη
θέση της μπαίνουν μετοχές όπως η «χρεοκοπημένη»
Bankia! Η Εθνική πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί
να ξεπεράσει την τελευταία φάση της ύφεσης της
ελληνικής οικονομίας, αναφέρει η Citigroup, επι-
κρίνοντάς την ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες
εξαγοράς των θυγατρικών ξένων τραπεζών στη
χώρα, οι οποίες δόθηκαν ανακεφαλαιοποιημένες. 
Σύμφωνα με τη Citigroup, η Εθνική συνεχίζει να
επωφελείται από τα πλεονεκτήματα που έχει έναντι
των ανταγωνιστών της, όπως το χαμηλό κόστος
καταθέσεων, με τις δραστηριότητές της να εμφα-
νίζονται ανθεκτικές. Ωστόσο, η Citigroup θεωρεί
ότι η Εθνική πρέπει να αποφύγει την έκδοση Cocos,
τα οποία έχουν υψηλό κόστος, ενώ θα πρέπει να
αρχίσει να εξετάζει τις πιθανότητες να πωλήσει
περιουσιακά στοιχεία, δεδομένου ότι οι αποτιμήσεις
έχουν βελτιωθεί. Την επαναφορά της στην κερδοφορία
πέτυχε η Εθνική Τράπεζα το πρώτο τρίμηνο του
2013, καταγράφοντας καθαρά κέρδη ύψους 186
εκατ., από ζημιές 265 εκατ. αντίστοιχο τρίμηνο
του 2012. Ιδιαίτερα θετική ήταν η συνεισφορά της
Finansbank, με κέρδη 155 εκατ. ευρώ, και του
δικτύου των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης, με 13
εκατ. Τα κέρδη, εάν συμπεριληφθούν τα μη επα-
ναλαμβανόμενα κόστη που συνδέονται με το εγ-
χείρημα απόκτησης της Eurobank, περιορίζονται
στα 27 εκατ. 

ΟΠΑΠ
Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το πρώτο
τρίμηνο ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου, όχι
μόνο λόγω της αύξησης στη φορολογία, αλλά και
λόγω του «αδύναμου» περιορισμού του κόστους,
σχολιάζει η UBS. H Eurobank Equities τονίζει ότι
ο ΟΠΑΠ παραμένει μια καλή περίπτωση και συστήνει
«αγορά» και τιμή-στόχο τα 8,3 ευρώ από 7,7 πριν,
διατηρώντας τη σύσταση buy. Ως καταλύτες ξεχωρίζει
την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης και την
αλλαγή της νέας διοίκησης, την έναρξη λειτουργίας
των πρώτων VLts (2014), αλλά και τις δικαστικές
αποφάσεις για το θέμα του μονοπωλίου.

MOTOR OIL
Ήπιο χαρακτηρίζει το α΄ τρίμηνο η Piraeus Sec
και διατηρεί τη σύσταση outperform και την τιμή-
στόχο των 10,3 ευρώ. Ζημιές 12,1 εκατ. κατέγραψε
ο όμιλος, από κέρδη 39,4 εκατ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε σε 2,190 δισ. ευρώ, έναντι 2,303
δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Η χρηματιστηριακή
αποδίδει, μεταξύ άλλων, τις ζημιές που ανακοίνωσε
η Motor Oil στην υποχώρηση των πωλήσεων αλλά
και στις ζημιές λόγω αποθεμάτων.

JUMBO
Στα 48,15 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη
του ομίλου Jumbo, παρουσιάζοντας μείωση 29,1%,
επηρεαζόμενα από τη ζημία της τάξης των 19
εκατ. ευρώ περίπου, που αφορά την απομείωση
τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρείας
στην Τράπεζα Κύπρου. Οι πωλήσεις του ομίλου
κατά το εννιάμηνο της τρέχουσας οικονομικής
χρήσης 2012/2013 έφτασαν τα 381,85 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 0,41%. 
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71.417.100 213,54 1,39 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 2,990 11,15% 99.273 2,990 2,680 1,050 2,990
11.178.000 12,63 0,68 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,130 -2,59% 1.250 1,160 1,130 0,600 1,160
13.000.000 3,39 0,09 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,261 -11,53% 6.430 0,295 0,207 0,159 0,520
17.200.576 9,72 0,65 - 30/06/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,565 2,73% 4.334 0,591 0,513 0,202 0,889
22.016.250 12,81 0,15 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,582 -5,37% 14.439 0,620 0,582 0,185 0,698

418.000 9,78 0,96 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 23,400 0,21% 104 23,400 23,400 13,700 24,000
20.121.710 4,47 0,12 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,222 0,91% 5.097 0,222 0,195 0,133 0,410
18.810.000 5,45 0,21 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,290 -3,33% 5.392 0,299 0,289 0,186 0,576
23.986.500 16,77 0,31 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,699 2,95% 20.670 0,699 0,669 0,300 0,819

199.474.091 877,69 0,83 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 4,400 -17,91% 477.770 5,100 4,400 1,590 5,700
4.968.600 2,43 0,16 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,490 -30,00% 100 0,490 0,490 0,388 1,100
6.325.000 6,83 0,32 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,080 -0,92% 2.960 1,080 1,080 0,763 1,170

77.376.446 3,95 0,29 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,051 0,00% 21.750 0,053 0,046 0,030 0,143
14.076.360 6,86 0,42 17,75 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,487 1,46% 6.485 0,510 0,459 0,327 0,626
85.882.688 176,06 0,45 - 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,050 -10,48% 1.069.693 2,270 2,050 0,487 2,770
24.060.000 7,89 0,36 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,328 -3,81% 15.490 0,341 0,328 0,300 0,520
15.000.000 70,95 3,65 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 4,730 1,28% 160 4,730 4,700 4,390 5,500

232.000.000 1.807,28 0,31 59,20 0,03 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 7,790 -0,13% 2.289.849 8,180 7,790 1,180 8,440
34.720.000 11,80 0,38 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,340 -2,30% 135.319 0,353 0,335 0,130 0,400
13.673.200 4,38 0,44 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,320 -4,76% 5.420 0,340 0,310 0,280 0,499

2.396.785.994 10.953,31 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 4,570 0,88% 4.433.877 4,570 4,530 2,346 12,181
27.848.000 10,03 0,43 27,26 0,01 0,01 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,360 7,14% 22.935 0,360 0,337 0,202 0,575
11.250.000 6,01 0,28 6,12 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,534 2,69% 2.020 0,545 0,520 0,289 0,660
36.748.909 38,59 0,38 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,050 -3,67% 151.523 1,090 1,050 0,586 1,710
18.648.000 12,40 0,17 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,665 -11,33% 62.120 0,717 0,648 0,380 0,945

124.100.815 232,07 0,42 10,72 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,870 -8,78% 86.790 2,070 1,870 0,680 2,360
13.230.000 6,62 0,41 - 27/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,500 -11,35% 18.201 0,564 0,500 0,430 0,800
31.937.030 19,16 0,45 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,600 -4,46% 12.106 0,716 0,600 0,180 0,723
23.828.130 26,93 0,58 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,130 -8,13% 491 1,230 1,130 0,565 1,800

177.001.313 359,31 0,37 29,69 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,030 -10,57% 1.109.787 2,220 2,030 0,620 2,500
19.864.886 282,88 0,35 0,71 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 14,240 -6,07% 31.354 15,000 14,240 8,260 18,820
29.546.360 44,62 0,43 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,510 -15,17% 31.423 1,700 1,510 0,812 2,230

305.635.185 2.414,52 1,02 28,68 0,45 0,15 17/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 7,900 -9,61% 390.473 8,990 7,900 4,050 9,300
65.368.563 372,60 2,44 31,61 0,11 - 26/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 5,700 -8,06% 1.477.665 6,270 5,700 1,936 6,890
26.730.187 29,14 0,74 9,10 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,090 -4,39% 100.084 1,140 1,070 0,488 1,200
15.146.404 28,78 0,50 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,900 15,85% 33.221 1,900 1,630 1,200 1,950
52.067.296 16,51 0,50 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,317 -7,58% 104.473 0,331 0,313 0,291 0,534
30.009.210 12,66 0,44 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,422 -16,60% 32.665 0,486 0,422 0,168 0,799
36.300.000 207,27 1,53 11,66 0,19 0,16 17/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,710 -2,23% 47.563 5,890 5,670 2,650 6,750

106.500.000 633,68 0,72 13,55 0,17 0,15 04/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 5,950 0,17% 107.757 5,950 5,840 2,300 6,400
27.503.677 38,51 0,77 4,16 0,05 0,10 13/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,400 -4,11% 80.640 1,450 1,400 0,432 1,520
53.155.053 55,28 0,57 12,93 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,040 -13,33% 45.355 1,180 1,040 0,500 1,530
86.735.980 61,32 0,47 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,707 -4,20% 114.035 0,752 0,707 0,175 0,960
28.580.100 45,73 1,73 27,66 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,600 3,23% 119.964 1,610 1,520 0,660 1,760

9.000.000 5,74 0,80 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,638 39,91% 470 0,638 0,578 0,330 0,680
8.298.467 6,22 0,54 7,73 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,750 2,46% 4.043 0,797 0,740 0,166 1,289

11.233.200 3,93 0,23 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,350 7,69% 2.290 0,380 0,320 0,265 0,590
158.961.721 337,00 1,11 55,10 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,120 -1,85% 1.470.261 2,130 2,070 0,655 2,340

66.948.210 1.116,03 1,39 11,75 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΕ (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 16,670 3,80% 178.329 16,980 16,150 3,300 16,980
9.742.920 13,64 0,40 6,26 0,01 0,01 13/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,400 10,24% 2.480 1,400 1,330 0,610 1,890

14.679.792 63,86 0,74 12,62 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,350 -0,91% 3.274 4,390 4,350 1,750 4,400
3.300.689 6,93 0,85 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,100 -6,67% 8.680 2,290 2,100 1,820 3,820

40.219.218 31,21 0,49 - 08/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,776 -9,77% 86.013 0,860 0,776 0,230 0,940
11.510.102 4,55 0,42 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,395 16,18% 8.181 0,414 0,319 0,306 0,679
21.224.340 5,09 0,23 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,240 11,63% 2.296 0,240 0,215 0,210 0,418
13.450.000 45,73 1,99 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,400 -2,86% 4.300 3,490 3,400 2,890 4,560
29.480.000 21,49 0,49 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,729 0,41% 125.914 0,760 0,716 0,200 0,760
33.065.136 62,82 1,94 12,02 17/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,900 -5,00% 64.216 1,940 1,850 0,509 2,030
15.804.800 4,74 0,18 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,300 -3,54% 64.236 0,302 0,285 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 19,39 0,56 6,35 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,845 0,60% 26.307 0,850 0,840 0,475 0,980

7.595.160 6,61 0,32 9,71 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,870 3,57% 1.842 0,896 0,775 0,356 1,360
5.939.268 4,16 0,37 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,700 1,74% 1 0,700 0,688 0,615 0,869
8.321.682 2,60 0,31 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,313 0,00% 0 0,313 0,313 0,198 0,599
2.160.524 0,89 0,40 - 0,04 - 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,410 0,00% 0 0,410 0,410 0,321 0,879
7.734.375 1,22 0,09 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,158 9,72% 440 0,158 0,144 0,144 0,360

15.222.276 45,97 0,55 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 3,020 -13,71% 70.690 3,380 3,000 1,170 3,540
9.819.370 2,37 0,24 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,241 -1,63% 1.505 0,366 0,241 0,150 0,510

51.950.600 538,73 1,53 7,69 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 10,370 -7,16% 161.960 11,230 10,370 5,550 12,700
11.700.000 4,75 0,47 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,406 0,50% 2.008 0,423 0,393 0,250 0,640

110.782.980 870,75 1,53 11,15 0,40 0,30 05/11/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 7,860 -8,07% 333.828 8,660 7,860 3,743 9,340
32.188.050 5,79 0,12 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,180 -2,70% 7.540 0,185 0,145 0,145 0,320

4.588.137 8,99 0,16 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,960 -2,00% 2.070 2,110 1,920 0,630 2,590
15.842.391 7,92 0,33 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,500 0,20% 4.115 0,500 0,479 0,270 0,702

116.915.862 524,95 0,67 22,09 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 4,490 -9,48% 1.132.946 4,910 4,490 1,340 5,600
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6.340.000 4,74 0,23 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,748 18,73% 2.164 0,748 0,686 0,300 1,020
23.935.280 5,62 0,36 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,235 -0,84% 440 0,235 0,215 0,200 0,360
63.683.276 32,48 0,22 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,510 -11,61% 200.568 0,564 0,510 0,241 0,825

3.873.120 5,04 0,23 7,01 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,300 -7,14% 757 1,310 1,260 0,748 2,640
34.986.430 3,92 0,20 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,112 -9,68% 16.909 0,120 0,112 0,112 0,183

2.566.836 0,51 0,35 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,200 -6,98% 700 0,200 0,200 0,170 0,315
10.080.000 219,74 1,51 11,91 0,40 0,60 18/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 21,800 -5,42% 5.543 22,990 21,800 9,620 24,500
25.000.000 435,00 2,72 87,75 0,01 0,05 10/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 17,400 -6,45% 82.531 18,260 17,400 7,580 21,410

319.000.000 2.114,97 1,81 4,18 0,72 0,57 08/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 6,630 -12,88% 3.779.941 7,410 6,630 3,500 8,270
490.150.389 3.132,06 1,93 6,57 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 6,390 -8,19% 4.981.609 7,060 6,390 1,130 7,600

4.971.466 1,96 0,42 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,395 21,17% 1.279 0,395 0,234 0,193 0,469
50.797.369 29,41 1,51 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,579 3,39% 13.139 0,592 0,561 0,217 0,618
20.210.127 7,46 0,19 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,369 -4,90% 89.603 0,388 0,360 0,193 0,665

1.143.326.564 211,52 - 10/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 0,185 -42,19% 323.630.150 0,290 0,185 0,160 0,654
7.070.400 11,38 0,37 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,610 3,87% 7.222 1,610 1,590 1,100 1,610

22.080.000 114,82 1,76 11,20 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 5,200 -7,47% 11.348 5,630 5,200 1,720 5,810
45.949.500 58,82 0,54 8,15 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,280 -14,67% 186.782 1,410 1,280 0,442 1,600
27.379.200 146,48 1,07 9,34 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 5,350 0,19% 13.266 5,400 5,220 3,341 5,510
24.319.250 1,85 0,16 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,076 1,33% 15.459 0,083 0,076 0,063 0,220
22.280.000 13,77 0,73 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,618 7,67% 16.726 0,618 0,560 0,308 0,810
34.770.982 163,08 1,14 13,48 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,690 -2,09% 99.969 4,800 4,670 1,254 4,950

4.181.450 3,31 0,59 13,10 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,792 0,00% 0 0,792 0,792 0,639 1,160
96.243.908 158,80 0,42 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,650 -20,29% 535.636 1,910 1,650 0,402 2,330
28.438.268 9,98 0,31 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,351 2,93% 1.474 0,351 0,334 0,225 0,543

124.170.201 254,55 1,55 26,31 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,050 -14,23% 716.359 2,290 2,050 0,470 2,530
109.319.070 339,98 0,94 23,79 0,06 05/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,110 -6,33% 398.385 3,270 3,110 0,829 3,650

33.125.000 51,01 0,19 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,540 -7,78% 29.048 1,630 1,540 0,888 2,580
1.270.000 2,74 0,24 - 06/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 2,160 -10,00% 400 2,400 2,160 1,910 3,330

77.063.568 1.040,36 0,74 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 13,500 -1,68% 102.300 13,850 13,400 10,350 15,860
7.568.960 48,44 0,35 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,400 0,00% 8.211 6,410 6,400 4,070 7,080

305.732.436 137,58 0,66 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,450 -8,91% 419.714 0,503 0,450 0,133 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 0,00% 0 0,675 0,675 0,444 0,850
101.279.627 86,29 0,79 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,852 -15,64% 434.037 1,020 0,852 0,294 1,330

4.034.950 0,81 0,18 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,200 -2,44% 10.150 0,219 0,200 0,200 0,715
21.876.700 7,55 0,41 39,42 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,345 -6,76% 24.451 0,370 0,345 0,210 0,475

10.922.906.012 6.630,20 1,48 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,607 10,16% 48.862.680 0,644 0,580 0,203 0,834
244.885.573 64,89 0,25 - 07/09/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,265 -41,11% 2.515.306 0,398 0,265 0,140 0,730

45.457.464 11,59 0,97 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,255 -17,74% 20.021 0,300 0,255 0,037 0,479
36.360.000 73,81 0,54 9,11 0,15 0,12 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 2,030 -4,25% 44.109 2,100 2,030 0,810 2,200
15.816.009 7,09 0,48 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,448 5,41% 7.440 0,448 0,430 0,305 0,610

101.123.806 26,09 0,58 8,64 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,258 -2,64% 380.600 0,264 0,252 0,090 0,405
355.023.939 7.441,30 - 29/04/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 20,960 3,76% 466.815 21,200 20,590 19,320 22,600

9.907.500 2,00 0,50 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,202 -22,31% 2.386 0,260 0,202 0,120 0,400
26.664.840 12,56 0,42 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,471 -12,62% 16.625 0,530 0,471 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 0,100
31.370.399 4,24 0,60 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,135 -6,90% 297.101 0,146 0,135 0,074 0,255

552.948.427 166,44 - 31/05/11 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,301 -34,57% 9.436.023 0,429 0,301 0,150 1,330
61.000.000 378,20 0,60 - 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 6,200 -2,36% 71.047 6,460 6,150 2,430 6,980
52.800.154 30,62 0,87 6,39 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,580 -3,33% 1.971 0,610 0,580 0,375 0,920
50.992.322 122,38 0,69 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,400 -9,43% 797.845 2,640 2,400 0,642 2,940
50.592.373 265,61 2,23 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,250 0,00% 212.179 5,300 5,100 2,990 6,070
20.578.374 31,69 0,42 15,46 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,540 -4,94% 13.870 1,620 1,540 0,635 1,690

133.025.996 60,93 0,20 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,458 -12,09% 1.676.065 0,528 0,458 0,108 0,728
23.154.250 19,31 0,22 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,834 -8,35% 95.169 0,880 0,834 0,332 1,180
77.654.850 114,15 0,38 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,470 -10,91% 77.948 1,650 1,470 0,568 1,840

129.994.676 900,86 1,81 - 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 6,930 -7,60% 751.793 7,250 6,700 2,381 8,200
23.648.700 39,02 0,49 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,650 -4,62% 6.540 1,690 1,650 0,540 1,850
44.267.700 188,58 0,64 1,87 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 4,260 -2,29% 24.311 4,380 4,260 1,590 6,300

4.740.000 2,60 0,38 64,31 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,549 -8,50% 840 0,600 0,549 0,221 1,230
770.328.883 274,24 0,19 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,356 -8,72% 12.852.599 0,400 0,356 0,182 0,541

468.700 1,94 0,12 10,08 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,130 -5,71% 643 4,520 4,130 3,920 5,390
10.500.000 15,12 0,47 10,71 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,440 2,86% 7.993 1,510 1,440 0,856 1,580
12.340.000 20,24 0,55 - 0,25 27/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,640 10,81% 609 1,640 1,490 0,921 1,700

6.200.000 4,81 0,37 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,776 -9,98% 50 0,862 0,776 0,238 0,948
12.417.000 34,40 1,95 36,34 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 2,770 0,00% 163.417 2,820 2,700 1,950 2,960

6.132.500 16,07 0,62 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,620 0,38% 3.266 2,620 2,600 1,200 3,100
3.953.090 2,36 1,72 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,596 -20,43% 17.400 0,710 0,596 0,180 1,050

11.812.193 12,99 0,89 24,33 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 1,100 -3,51% 113.701 1,160 1,100 0,379 1,170
6.836.280 5,82 0,96 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 0,852 -15,64% 10.169 0,980 0,852 0,261 1,010

48.069.201 50,47 0,30 - 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,050 0,00% 19.088 1,090 1,050 0,443 1,360
57.434.884 30,44 0,27 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,530 -5,69% 5.067 0,539 0,517 0,349 0,919

6.456.530 14,20 1,07 44,81 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 2,200 7,32% 12 2,200 2,050 1,030 2,200
54.888.240 39,35 0,46 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,717 -0,83% 70.727 0,740 0,717 0,392 0,794
14.627.315 3,45 0,19 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,236 -10,61% 164.196 0,260 0,236 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 18,73 - - 02/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΑΔΑΚ 3,260 -4,68% 10.943 3,420 3,260 1,688 3,900
388.550 3,56 - - 03/11/10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΔΑΚΕΤ30 9,170 -6,24% 62 9,780 9,170 5,580 10,110
294.878 3,01 - - 01/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 10,210 -5,72% 847 10,760 10,210 4,920 11,570

>>
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Προετοιμασία
Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε τα κράνμπερι, το
νερό, τη μαύρη ζάχαρη και το χυμό από λεμόνι
και τα τοποθετείτε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
Μόλις αρχίσει να βράζει το μίγμα, χαμηλώνετε
τη φωτιά και το αφήνετε να σιγοβράσει μέχρι
να διαλυθεί τελείως η μαύρη ζάχαρη, χωρίς όμως
να την ανακατέψετε. Όταν είναι πλέον έτοιμο το
μίγμα, το αποσύρετε από τη φωτιά και το αφήνετε
σε ένα λίγο πιο δροσερό μέρος για να κρυώσει
(περίπου 10 λεπτά). 
Βάζετε το μίγμα σε μπλέντερ και το χτυπάτε
μέχρι να γίνει πιο βελούδινη η υφή του. Όταν
ετοιμαστεί, σουρώνετε το μίγμα σε σουρωτήρι
με μικρές τρύπες, ώστε να μείνει ο χυμός. Το-
ποθετείτε το μίγμα σε ένα μπολ και το βάζετε
στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει τελείως και
να είναι έτοιμο για σερβίρισμα. 
Όταν είναι πλέον έτοιμο, μπορείτε πριν το σερ-
βίρετε να το γαρνίρετε με ένα φύλλο δυόσμου.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει
κατακόρυφα και
διανύουμε τη μόνη
περίοδο που όλοι μας,
λίγο-πολύ, προσέχουμε
τόσο τις ποσότητες όσο
και το τι τρόφιμα
καταναλώνουμε. Κι αν 
για τους περισσότερους 
η σαλάτα αποτελεί την πιο
εύκολη λύση, υπάρχουν
εξίσου υγιεινά γεύματα
που μας χορταίνουν 
και μας δίνουν 
την απαραίτητη ενέργεια
για να αντιμετωπίσουμε
τις ζεστές μέρες. Σας
παρουσιάζουμε λοιπόν
τρεις υγιεινές, ελαφριές,
αλλά πάνω απ’ όλα
εξαιρετικές συνταγές. 

Συνταγή 1

Ζυμαρικά βίδες (fusilli) με ρόκα,
ντοματίνια και τυρί μοτσαρέλα

Συνταγή 3

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

Υλικά (4-6 άτομα)
n 340 γρ. 

κατεψυγμένα
κράνμπερι

n 3 κούπες νερό
n 2 κούπες μαύρη 

ζάχαρη
n 2 κ.σ. χυμός λεμόνι
n½ ποτήρι χυμό

κράνμπερι
n Λίγος δυόσμος 

για το γαρνίρισμα
(προαιρετικά)

4Αν θέλετε να πετύχετε

ακόμα πιο βελούδινη υφή

και με λιγότερους

κρυστάλλους στο σορμπέ

κράνμπερι, μπορείτε μετά

από 1 ½ περίπου ώρα

αφότου το βάλετε στην

κατάψυξη να το βγάλετε 

και να το τοποθετήσετε 

πάλι στο μπλέντερ. Αφού 

το χτυπήσετε καλά, το

τοποθετείτε στην κατάψυξη

μέχρι να παγώσει τελείως 

και είναι έτοιμο για

σερβίρισμα.

tip

Συνταγή 2

Υλικά (4 άτομα)
n 1 πακέτο ζυμαρικά

βίδες
n Ελαιόλαδο
n 3 σκελίδες σκόρδο
n½ κιλό ντοματίνια
n Αλάτι
nΠιπέρι
n 1 ματσάκι ρόκα
n¼ κιλ. μοτσαρέλα

σκληρή τριμμένη
nΠαρμεζάνα

Προετοιμασία
Πλένετε καλά τις πατάτες και τις
βράζετε με τη φλούδα τους για πε-
ρίπου 40 λεπτά, μέχρι δηλαδή να
μαλακώσουν αρκετά. Όταν ετοιμα-
στούν, τις βγάζετε από τη φωτιά και
τις αφήνετε να κρυώσουν. Έπειτα
τις ξεφλουδίζετε και τις κόβετε σε
μικρότερα κομμάτια. 

Αφαιρείτε τα κόκαλα και την πέτσα
από τα φιλέτα σολομού και τα αλα-
τίζετε ελαφρά. Σε ένα τηγάνι-γκρι-
λιέρα βάζετε τα φιλέτα σολομού σε
δυνατή φωτιά και με ένα πινέλο τα
αλείφετε με λίγο λάδι. 
Ψήνετε καλά τα φιλέτα, γυρίζοντάς
τα ανά διαστήματα. Τα φιλέτα σο-
λομού είναι έτοιμα όταν αποκτήσουν
ένα πιο ροζ χρώμα, συγκριτικά με
το κόκκινο που έχουν ωμά, και τότε
μπορείτε να τα βγάλετε από τη φωτιά. 
Σε ένα μπολ ρίχνετε τις πατάτες
κομμένες σε μικρά κομμάτια, το
κρεμμύδι, τα ντοματίνια, το χυμό
και το ξύσμα λεμονιού, το δυόσμο
και το ελαιόλαδο και αλατοπιπε-
ρώνετε. Ανακατεύετε καλά την πα-
τατοσαλάτα, ώστε τα υλικά να «δέ-
σουν» μεταξύ τους. Τη μοιράζετε
έπειτα σε δύο πιάτα και τοποθετείτε
σε καθένα από πάνω ένα φιλέτο
σολομού. Προαιρετικά, γαρνίρεται
με λίγο άνηθο.

Φιλέτο σολομού σε πατατοσαλάτα

Σορμπέ (γρανίτα) κράνμπερι

Υλικά (2 άτομα)
n 4 πατάτες
n 500 γρ. φιλέτο σολομού
n 2 κρεμμυδάκια φρέσκα 

(κομμένα σε λεπτές ροδέλες)
n 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση
n 1 λεμόνι (χυμός και ξύσμα)
n 5 φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
n 4 κ.σ. ελαιόλαδο
nΑλάτι
nΠιπέρι
nΆνηθος (προαιρετικά) 

για το γαρνίρισμα 

Προετοιμασία
Σε μια κατσαρόλα βάζετε λίγο ελαιόλαδο και
τσιγαρίζετε το σκόρδο (χοντροκομμένο). Προ-
σθέτετε τα ντοματίνια και τα πιέζετε ελαφρώς
με ένα πιρούνι για να βγάλουν το ζωμό τους.
Αν χρειαστεί, ρίχνετε και λίγο νερό. Αλατοπιπε-
ρώνετε και ανακατεύετε καλά μέχρι τα υλικά
να γίνουν μια συμπαγής σάλτσα. Όταν η σάλτσα
ετοιμαστεί, προσθέτετε τη μισή ρόκα, κομμένη
σε χοντρά κομμάτια. Σε μια άλλη κατσαρόλα
βράζετε τα ζυμαρικά μέχρι να γίνουν «al dente»
(οδηγίες στο πακέτο). Όταν ετοιμαστούν τα ζυ-
μαρικά, ρίχνετε στην κατσαρόλα τη μοτσαρέλα
και ανακατεύετε καλά μέχρι να λιώσει. Στη συ-
νέχεια ρίχνετε την υπόλοιπη μισή ρόκα ωμή
και ανακατεύετε καλά μέχρι να «δέσουν» όλα
τα υλικά. Σερβίρετε τα ζυμαρικά και γαρνίρετε
το πιάτο με λίγη παρμεζάνα.
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ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ... ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π
ιο συγκεκριμένα, η λει-

τουργία των αντιηλιακών
είναι ότι αποτρέπουν το
φως του ήλιου να εισχω-

ρήσει στο δέρμα, ενώ οι κατάλληλες
τροφές βοηθούν έτσι ώστε η ακτι-
νοβολία που κατορθώνει να διεισδύσει
να μην μπορέσει να μας βλάψει. Γε-
νικότερα μια ισορροπημένη διατροφή
βοηθά στο να γίνεται το σώμα μας
πιο ανθεκτικό στον ήλιο. 
Οι περισσότερες έρευνες που αφο-
ρούν τη διατροφική προστασία του
δέρματος από τις δυσμενείς επιδρά-
σεις του ήλιου επικεντρώνονται στα
εξής θρεπτικά συστατικά: 
8Καροτενοειδή (κυρίως λυκοπένιο,

β-καροτένιο και λουτεΐνη) 
8Ω-λιπαρά οξέα 
8Βιταμίνες C, E (δρουν συνδυαστικά) 
8Βιταμίνη Α. 

Έχει αναφερθεί ότι τα θρεπτικά αυτά
συστατικά και άλλα αντιοξειδωτικά
έχουν φωτο-προστατευτική δράση
και την ικανότητα να αυξάνουν την
αντοχή του δέρματος στις βλαβερές
επιπτώσεις της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας. 
Ειδικότερα, ο συνδυασμός των βιτα-
μινών C και Ε προστατεύει το δέρμα
και παράλληλα καταστέλλει τη δη-
μιουργία εγκαύματος, ενώ έρευνες
έχουν δείξει πως εμποδίζει την κα-
ταστολή του ανοσοποιητικού συστή-
ματος. 
Μια εξίσου σημαντική βιταμίνη με
σημαντική φωτο-προστατευτική δρά-
ση είναι η βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α
είναι ο σημαντικότερος αντιοξειδω-
τικός και αντιγηραντικός παράγοντας
για το δέρμα, αφού βοηθάει τόσο
στην πάχυνση της επιδερμίδας όσο

και στην επούλωση των κυττάρων.
Συμβάλλει επίσης θετικά στην πα-
ραγωγή κολλαγόνου και βοηθά στην
ενυδάτωση των κυττάρων, ενώ είναι
το μοναδικό προϊόν με πολλαπλά
οφέλη για την επιδερμίδα. 
Όσον αφορά το ρόλο των καροτε-
νοειδών, η χορήγησή τους έδειξε ότι
μπορούν να προστατέψουν το δέρμα
από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου,
αφού παρέχουν προστασία ενάντια
στο «κοκκίνισμα». Μάλιστα, οι υπε-

ριώδεις ακτίνες του ηλίου καταστρέ-
φουν ιστούς του δέρματος και απο-
δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα, επηρεάζοντας με αυτό τον
τρόπο όχι μόνο τα ίδια τα κύτταρα
αλλά και την ικανότητά τους να επι-
διορθώνουν οποιαδήποτε ζημιά έχουν
προκαλέσει. 
Έχει ,ωστόσο, αποδειχτεί ότι μια δια-
τροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά
και ω-3 λιπαρά οξέα, όπως είναι η
μεσογειακή διατροφή, μπορεί να λει-

τουργήσει προστατευτικά απέναντι
στην εμφάνιση καρκίνου του δέρ-
ματος, αφού είναι γνωστό προστατεύει
από την οξείδωση που προκαλείται
από την έκθεση στον ήλιο. 
Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η σω-
στή διατροφή μπορεί να βοηθήσει
στην προετοιμασία του δέρματος για
την έκθεση στον ήλιο και να ωφελήσει
σημαντικά όχι μόνο τον οργανισμό
μας αλλά και το δέρμα, καθώς θα
δείχνει πιο νεανικό και χωρίς ρυτίδες. 

Ο ήλιος είναι αναμφισβήτητα απαραίτητος για τη ζωή μας. 
Η υπερβολική έκθεση όμως σε αυτόν, ειδικά χωρίς να λαμβάνονται
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (π.χ., αντιηλιακή κρέμα), μπορεί
να επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως εγκαύματα, πρόωρη
γήρανση του δέρματος, ακόμα και καρκίνο του δέρματος. Και ενώ
όλοι αναζητούν αντιηλιακές κρέμες με υψηλό δείκτη προστασίας, 
οι επιστήμονες αναφέρουν πως υπάρχουν τροφές που, χάρη στα
συστατικά τους, προστατεύουν το δέρμα από τον ήλιο.  

Tης ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων ΜSc
(Kogka@paragogi.net)

Τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά 
n Σε βιταμίνη C είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Κυρίως
οι φράουλες, τα εσπεριδοειδή, τα ακτινίδια, τα κεράσια,
το πεπόνι, η ντομάτα, η πράσινη πιπεριά και το μπρόκο-
λο.
n Σε βιταμίνη Ε είναι κυρίως το ελαιόλαδο, το αμύγδαλο,

το αβοκάντο και ο σολομός.
n Σε λυκοπένιο είναι κυρίως η ντομάτα και το καρπούζι. 
n Σε β-καροτένιο είναι κυρίως το καρότο, το βερίκοκο και

η κολοκύθα. 
n Σε λουτεΐνη είναι το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών,

το σπανάκι και το καλαμπόκι. 
n Σε ω-3 λιπαρά οξέα είναι κυρίως η σαρδέλα, ο σολομός,

ο τόνος, οι ωμοί ξηροί καρποί και τα φυτικά έλαια. 
n Σε βιταμίνη Α είναι κυρίως ο κρόκος αβγού, το συκώτι,

το σπανάκι, το καρότο, το πορτοκάλι και το πεπόνι. 
n Από τα ροφήματα, το πράσινο τσάι περιέχει φυσικά

αντιοξειδωτικά (επικατεχίνες), οι οποίες ασκούν
φωτο-προστατευτική δράση ενάντια στην υπεριώδη
ακτινοβολία, αφού μελέτες έχουν δείξει ότι εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού έχει αντιφλεγμονώδη δράση
και δρα επίσης προστατευτικά από την υπεριώδη
ακτινοβολία που προκαλεί φλεγμονή του δέρματος
(ερύθημα). 

n Η σοκολάτα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, τα οποία
έχουν την ικανότητα να απορροφούν τις ακτίνες UV.
Ωστόσο, το γάλα στη σοκολάτα ακυρώνει τα αντιοξειδωτικά
της οφέλη, γι’ αυτό είναι απαραίτητο
να προτιμήσετε μαύρη (κακάο). 

Η διατροφή ασπίδα κατά του ήλιου



O
πως σημειώνει,

το «Gaia Επιχει-
ρείν» (www.c-
gaia.gr) είναι ένα

σύνολο από εφαρμογές προ-
σβάσιμες από το διαδίκτυο,
που απευθύνονται σε οποι-
ονδήποτε ασχολείται με την
αγροτική παραγωγική διαδι-
κασία. Στηρίζεται σε τεχνο-
λογίες αιχμής και ήδη στην
γκάμα του υπάρχουν πάνω
από είκοσι διαφορετικές υπη-
ρεσίες, ενώ στη διαδικασία
ανάπτυξης υπάρχουν κατά
μέσο όρο τρεις νέες υπηρεσίες
το μήνα.

Ποιοι χρησιμοποιούν το «Gaia
Επιχειρείν»;
Το «Gaia Επιχειρείν» το χρη-
σιμοποιούν τα μέλη του. Για
να γίνει κάποιος μέλος ή, πιο
σωστά, συνδρομητής σε μια
διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών,
θα πρέπει αυτή να του προ-
σφέρει μια προστιθέμενη αξία.
Δεδομένου ότι το τάργκετ
γκρουπ των υπηρεσιών του
«Gaia Επιχειρείν» είναι ευρύ,
όπως ο αγρότης, ο συνεται-
ρισμός, η ένωση, το γραφείο
αγροτικών συμβούλων, εται-
ρείες τυποποίησης, μεταποί-
ησης και εμπορίας, εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα κ.λπ., θα πρέπει
να παρέχει υπηρεσίες με τρία
βασικά χαρακτηριστικά: α) να
είναι στοχευμένες στις ανάγκες
του χρήστη, β) να παρέχονται
με το μικρότερο δυνατό κό-
στος και γ) να είναι εύχρηστες
και αποτελεσματικές. Έχουμε
λοιπόν ενσωματώσει και προ-
σθέτουμε συνεχώς υπηρεσίες,
οι οποίες απευθύνονται σε
όλους τους παραπάνω. 

Τι στόχο έχει;
Στόχος του «Gaia Επιχειρείν»
είναι να καλύψει το σύνολο
των αναγκών που έχει οποι-
οσδήποτε ασχολείται με την
αγροτική παραγωγή. Το «Gaia
Επιχειρείν», δηλαδή, θέλουμε
να είναι πύλη αναφοράς και
επίλυσης των προβλημάτων
του αγροτικού τομέα. Μπορεί
ο στόχος αυτός να σας ακού-
γεται αισιόδοξος, άλλα είμαστε
πεπεισμένοι ότι, αν ακολου-
θήσουμε το επιχειρηματικό
πλάνο το οποίο έχουμε δημι-
ουργήσει, θα τον πετύχουμε. 

Πώς λειτουργεί το «GaiaΕπι-
χειρείν»;
Όπως σας είπα, το «Gaia Επι-
χειρείν» είναι μια πλατφόρμα
παροχής εργαλείων, η χρήση
των οποίων μπορεί να βοη-
θήσει τον Έλληνα αγρότη να
αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα
αυτά τα προβλήματα. Για πα-
ράδειγμα, γίνεται λόγος για
την επιστροφή των νέων στην
ύπαιθρο και την ενασχόλησή
τους με τον αγροτικό τομέα.
Ας μπούμε λοιπόν στη θέση
ενός νέου που παίρνει αυτή
την απόφαση, για να καταλά-
βουμε ότι κάτι τέτοιο μόνο
εύκολο δεν είναι. 
Αρχικά θα πρέπει να ενημε-
ρωθεί για όλα τα θέματα που
αφορούν τον αγροτικό τομέα,
επιδοτήσεις, φορολογία, καλ-
λιέργειες, ασθένειες κ.λπ., με
τη χρήση της υπηρεσίας Gaia-
Pedia. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να κά-
νει ένα επιχειρηματικό σχέδιο
(υπηρεσία Gaia: GM-Business
Plan), από το οποίο θα έχει
μια σαφή εικόνα για το τι πρέ-

πει να κάνει και ποιο θα είναι
το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Αν λοιπόν αυτό το πλάνο δεί-
χνει μια βιώσιμη κατάσταση
–και σας ενημερώνω ότι δεν
είναι το πλέον σύνηθες– και
αποφασίσει ότι θα το κάνει,
τότε το «Gaia Επιχειρείν» τού
γίνεται το πλέον σημαντικό
εργαλείο. Θα πρέπει να εκ-
παιδευτεί για την καλλιέργειά
του (υπηρεσία GS-Learning)
και ίσως να πιστοποιηθεί γι’
αυτό, να έχει ένα σύμβουλο
γεωπόνο, λογιστή (υπηρεσία
GC-3RD Party SRVS) και ίσως
να παρακολουθεί την καλ-
λιέργειά του (πότισμα, λίπανση,
συγκομιδή, τυποποίηση) με
τις υπηρεσίες ευφυούς γεωρ-

γίας και ιχνηλασιμότητας του
«Gaia Επιχειρείν». Τέλος, θα
πρέπει να διαθέσει την παρα-
γωγή του με τη χρήση των
υπηρεσιών: Συμβολαιακή γε-
ωργία (GC-Contract), δημο-
πρατήριο αγροτικών προϊόν-
των (GC-Auction), καλάθι
αγροτικών προϊόντων (GC-
Basket) κ.λπ. και να φροντίσει
να εμπλουτίσει ή και να κα-
ταγραφεί η εμπειρία του
(υπηρεσίες GAIA So-
ciety).

Μπορεί να τα κάνει αυτά ο
μέσος αγρότης;
Πήραμε το παράδειγμα ενός
νέου που θέλει να επιστρέψει
στην ύπαιθρο. Κατά τη γνώμη
μου, ένας νέος είναι περισ-
σότερο εξοικειωμένος με τη
χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.
Παρόλα αυτά και επειδή, όπως
σας είπα, μέλος του «Gaia Επι-
χειρείν» μπορεί να γίνει κάθε

αγρότης, έχουμε φροντίσει
να δημιουργήσουμε συνερ-
γασίες σε πανελλαδική κλί-
μακα, ώστε να υπάρχει ένα
γραφείο «Gaia Επιχειρείν»
κοντά σε κάθε αγρότη. Εκεί
υπάρχει εξειδικευμένο προ-
σωπικό το οποίο μπορεί να
κάνει αυτή τη δουλειά για λο-
γαριασμό του αγρότη, ώστε
αυτός να λάβει το αποτέλεσμα
που επιθυμεί. 

Πότε θα έχει ολοκληρωθεί η
πλατφόρμα;
Είναι σαφές ότι το «Gaia Επι-
χειρείν» αποτελεί μια προσπά-
θεια να συμβάλουμε στον
αποτελεσματικότερο τρόπο
λειτουργίας της αγροτικής
πραγματικότητας. Θα ήμασταν
εκτός τόπου και χρόνου αν
ισχυριζόμασταν ότι αυτό έχει
ένα σαφή χρονικό ορίζοντα,
μια και η αγροτική παραγωγή
είναι μια εξελισσόμενη και συ-
νεχώς μεταβαλλόμενη διαδι-
κασία. Είναι πάρα πολλοί οι
παράγοντες που συμβάλλουν

στην εξέλιξη της πα-
ραγωγικής διαδικα-

σίας, τόσο βρα-
χυπρόθεσμα 
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Η τεχνολογία στην υπηρεσία της       

Μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που
γίνονται αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας από
εταιρείες πληροφορικής χαρακτηρίζει το «Gaia
Επιχειρείν» της Neuropublic ο επικεφαλής του
προγράμματος κ. Γιάννης Κουφουδάκης,
μιλώντας στην «Παραγωγή». 

Ποια η σχέση του «GaiaΕπιχειρείν»
με την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ;
Το «Gaia Επιχειρείν» επιδιώκει να
είναι κοντά στον καθένα που έχει
αγροτική δραστηριότητα. Οι συ-
νεταιρισμοί, οι ενώσεις των συνε-
ταιρισμών και η ΠΑΣΕΓΕΣ εξυπηρετούν
σε μεγάλο βαθμό όλους τους Έλληνες
αγρότες. Η συνεργασία μαζί τους ήταν
πολύ σημαντική, τόσο για εμάς όσο
και για αυτούς, θέλω να πιστεύω. Οι
Ενώσεις γνωρίζουν τον αγρότη, ξέρουν
τα προβλήματά του και ο αγρότης έχει
μάθει να εξυπηρετείται από το συνεταιρισμό
του. Από την άλλη μεριά, το «Gaia Επιχειρείν»
παρέχει σε αυτούς την τεχνολογική υποδομή-ανέλιξη
και τα κατάλληλα εργαλεία για αποτελεσματικότερη και
ορθότερη εξυπηρέτηση του αγρότη. Επομένως, κρίναμε από
κοινού ότι κάθε ένωση και συνεταιρισμός θα πρέπει να γίνει
σημείο εξυπηρέτησης για τον αγρότη με τη χρήση υπηρεσιών «Gaia Επιχειρείν». 

ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ                                       
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(προσφορά-ζήτηση, κρατικές
παρεμβάσεις, επιδοτήσεις
κ.ά.) όσο και μακροπρόθεσμα
(τεχνολογία, κλιματικές αλ-
λαγές, κοινωνικές ανάγκες
κ.λπ.). Εμείς αυτό το οποίο
θα κάνουμε είναι να παρα-
κολουθούμε από κοντά αυτή
τη διαδικασία και συνεχώς
να παρέχουμε νέες υπηρεσίες
που αφενός θα διευκολύνουν
την όλη διαδικασία και αφε-
τέρου θα παρεμβαίνουν, στο
βαθμό που μπορούν, στη με-
τεξέλιξή της. 

Ποια η σχέση του «Gaia Επι-
χειρείν» με τις δηλώσεις του
ΟΣΔΕ;
Η ΠΑΣΕΓΕΣ με τις Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΕΑΣ) και τη Neuropublic έχουν
σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
που αφορά τη συλλογή και
τη συμπλήρωση των αιτήσεων
των αγροτών. Το «Gaia Επι-
χειρείν» δεν έχει απολύτως
καμία σχέση με τη διαδικασία
ή τη σύμβαση αυτή, πέραν
του ότι κάποιες ΕΑΣ μπορεί
να είναι και κέντρα εξυπηρέ-
τησης «Gaia Επιχειρείν», πα-
ρέχοντας υπηρεσίες «GaiaΕπι-
χειρείν» στον αγρότη. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω
να κάνω σαφές, μια και ο αν-
ταγωνισμός, στηριζόμενος
στην ελλιπή ενημέρωση, το
χρησιμοποιεί ως εφαλτήριο
κιτρινισμού της προσπάθειας.
Θα ξανατονίσω ότι οι αιτήσεις
είναι μια διαδικασία στην
οποία καλείται ο αγρότης να
καταθέσει τα απαραίτητα
στοιχεία και έγγραφα ώστε
να πάρει κάποια επιδότηση,
ενώ το «Gaia Επιχειρείν» είναι
υπηρεσίες τις οποίες παρέ-

χουν τα κέντρα εξυπηρέτη-
σης στην αγρότη ώστε να
κάνει αποτελεσματικότερο
το έργο του, την παραγωγική
του διαδικασία. 

Κάθε αγρότης που πάει στις
πύλες εισαγωγής πρέπει να
είναι και μέλος του «GaiaΕπι-
χειρείν»; 
Οι πύλες εισαγωγής κάνουν
το έργο τους συγκεντρώνον-
τας τις αιτήσεις των αγροτών.
Τα γραφεία του «Gaia Επιχει-
ρείν» κάνουν το δικό τους,
παρέχοντας υπηρεσίες στους
αγρότες. Αν κάποιος αγρότης
πάει σε μια πύλη εισαγωγής,
η οποία είναι ταυτόχρονα και
γραφείο εξυπηρέτησης του
«GaiaΕπιχειρείν» (δηλαδή έχει
μια σύμβαση με το «Gaia Επι-
χειρείν»γι’ αυτό το λόγο), τότε,
αφού ο αγρότης ολοκληρώσει
κάθε εργασία με την πύλη ει-
σαγωγής, ενημερώνεται από

το γραφείο του «Gaia Επιχει-
ρείν» για τις υπηρεσίες, λαμ-
βάνει το κατάλληλο προωθη-
τικό υλικό το οποίο έχουμε
ετοιμάσει και, αν το κρίνει σκό-
πιμο –και όποτε θελήσει–,
μπορεί να εγγραφεί στις υπη-
ρεσίες μας. Άρα, κάθε αγρότης
έχει τη δυνατότητα να ενη-
μερωθεί και να εγγραφεί στις
υπηρεσίες του «Gaia Επιχει-
ρείν» από τα κέντρα μας. Υπο-
χρεωτικό σαφώς δεν είναι, άλ-
λα, όποιος ενημερώνεται σω-
στά για τις υπηρεσίες μας, έχει
κάθε λόγο να εγγραφεί σε αυ-
τές και να αποκτήσει ένα σύμ-
μαχο στον αγώνα του. 

Γνωρίζοντας την οικονομική
κατάσταση πολλών Ενώσεων,
γιατί επιλέξατε τη συνεργασία
μαζί τους; 
Το «Gaia Επιχειρείν» δίνει τη
δυνατότητα στροφής σε έναν
αποτελεσματικότερο και πιο
οργανωμένο τρόπο λειτουρ-
γίας των Ενώσεων και των συ-
νεταιρισμών. Τα μέλη της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ είναι πάντα ευπρόσδε-
κτα (βάση Μνημονίου) να γί-
νουν κέντρα εξυπηρέτησης
«Gaia Επιχειρείν». 
Δεν μπορούμε να αποκλεί-
σουμε κανέναν που είναι μέ-
λος της ΠΑΣΕΓΕΣ, μπορούμε
όμως, εφόσον διαπιστώσου-
με ότι κάποιος δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις που θέτουμε σε ένα
κέντρο εξυπηρέτησης «Gaia
Επιχειρείν», να αναζητήσουμε
εναλλακτικές λύσεις ώστε να
καλύψουμε τις ανάγκες της
περιοχής του. Για εμάς, λοιπόν,
είναι όλοι ικανοί και ευπρόσ-
δεκτοι μέχρι να διαπιστώ-
σουμε το αντίθετο. 

          αγροτικής παραγωγής

Στόχος του «Gaia

Επιχειρείν» είναι να

καλύψει το σύνολο

των αναγκών που

έχει οποιοσδήποτε

ασχολείται με την

αγροτική παραγωγή,

να γίνει δηλαδή 

μια πύλη αναφοράς 

και επίλυσης

των προβλημάτων

του αγροτικού τομέα 

                                       ΕΥΚΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ   ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

22η πανελλήνια εμπορική έκθεση 
«Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2013»

Ηέκθεση με τίτλο «Ανα-
τολική Μακεδονία-Θρά-

κη 2013» πραγματοποιείται
σήμερα Σάββατο 1 Ιουνίου
2013 και αύριο Κυριακή 2
Ιουνίου 2013 από τις 11 το
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέν-
τρο Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, στη Βιομηχα-
νική Περιοχή Κομοτηνής. 
Στο χώρο της έκθεσης θα
βρείτε γεωργικά μηχανήμα-
τα, αγροτικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα,
κτηνοτροφικό εξοπλισμό, μηχανήματα,
προκατασκευασμένες κατοικίες, χρώματα,
τρόφιμα και ποτά, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας (ηλιακή, υδροηλεκτρική, αιολική, γε-
ωθερμική ενέργεια), ηλιακά συστήματα,
φωτοβολταϊκά, τζάκια και ενεργειακά τζάκια,
δομικά υλικά, πόρτες ασφαλείας, συστήματα
θέρμανσης, ψύξης, και κλιματισμού, θερ-
μομονωτικά υλικά, βιομηχανικά και βιοτε-
χνικά προϊόντα, συστήματα επεξεργασίας

νερού, υπηρεσίες κ.ά. Στην
έκθεση θα δώσουν το «πα-
ρών» εκθέτες από ελληνικές
και ξένες επιχειρήσεις, Έλ-
ληνες αντιπρόσωποι ξένων
και ελληνικών οίκων, κρατικοί
φορείς και οργανισμοί της
Ελλάδας ή του εξωτερικού,
ειδικοί οίκοι. 
Η έκθεση «Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη» αποτελεί έναν
από τους μακροβιότερους
εμπορικούς θεσµούς και είναι

ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά εκ-
θεσιακά γεγονότα στην Ελλάδα. Για τους
εμπορικούς επισκέπτες η είσοδος θα είναι
ελεύθερη με την επίδειξη της επαγγελμα-
τικής τους κάρτας, ενώ για το κοινό το ει-
σιτήριο είναι 2 ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον
υπεύθυνο της οργάνωσης Θεόδωρο Κούκαλια
στο τηλέφωνο 2310-291164 ή στο e-mail:
thkoukalias@tif.gr. 

5η έκθεση «Εορδαία 2013»

Εμπορική, ενεργειακή και ανθοκομική έκθεση με τίτλο
«Εορδαία 2013» διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος

Πτολεμαΐδας από την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 μέχρι και την
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
των τεχνικών σχολών Πτολεμαΐδας. 
Στο χώρο της έκθεσης θα βρείτε συστήματα θέρμανσης,
ψύξης και κλιματισμού, τρόφιμα και ποτά, φωτοβολταϊκά,
ηλιακούς θερμοσίφωνες, εργαλεία, άνθη, φυτά, είδη κήπου
και βεράντας κ.ά. Επίσης στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγ-
ματοποιηθούν και παράλληλες εκδηλώσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να απευθυνθούν στον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας και στο τηλέφωνο 24630-
24641 ή στην ιστοσελίδα www.expoeordaia.gr.

Τα ελληνικά τρόφιμα ταξιδεύουν στις ΗΠΑ

Τριάντα οκτώ ελληνικές εξαγωγικές επι-
χειρήσεις θα προβάλουν το επίσημο

branding του ελληνικού κλάδου τροφίμων
και ποτών «Taste like Greece» με τη συμ-
μετοχή τής χώρας μας στη Διεθνή Έκθεση
Summer Fancy Food Show 2013, που προ-
ετοιμάζει ο Οργανισμός Προώθησης Εξα-
γωγών (ΟΠΕ).
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα αναδεί-
ξουν την ποιότητα των ελληνικών γαστρο-
νομικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο,
οι ελιές, τα αποξηραμένα και κονσερβο-
ποιημένα φρούτα, τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα, με «πρεσβευτές» το ελληνικό γιαούρτι
και την ελληνική φέτα, το κρασί, τα αλίπαστα
κ.ά., ενώ στο πλαίσιο των δράσεων προ-
ώθησης του ελληνικού κρασιού στην αγορά
της Βόρειας Αμερικής, μέσω του χρημα-
τοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος
της ΚΟΑ που πραγματοποιούν από κοινού
ο ΟΠΕ και η ΕΔΟΑΟ (Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου), οι επισκέ-

πτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν σε γευστικές δοκιμές
κρασιών πρεσβευτών της ελληνικής γης
με την παρουσία σομελιέ.
Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Έκθεση Sum-
mer Fancy Food Show φιλοξενεί 2.400 εκ-
θέτες από 80 χώρες για να αναδείξει τις
νέες τάσεις στην παγκόσμια αγορά τροφίμων
και ποτών και είναι ένα από τα σπουδαιότερα
εκθεσιακά γεγονότα του κλάδου τροφίμων
και ποτών της Βόρειας Αμερικής που φέτος
επιστρέφει στη Νέα Υόρκη από τις 30
Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.



Τα πλεονεκτήματα της
συμβολαιακής γεωρ-

γίας στον τομέα της καλ-
λιέργειας βαμβακιού που
αφορά τους Νομούς Ρο-
δόπης και Ξάνθης, καθώς
επίσης και τη συνεργασία
με τον όμιλο Πέτσα, που
διαθέτει εκκοκκιστήρια
αλλά και μονάδες παρα-
γωγής κλωστοϋφαν-
τουργικών προϊόντων
στη Θράκη και στη Βουλ-
γαρία, παρουσίασε σε
περισσότερους από 400
παραγωγούς στην Κο-
μοτηνή ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς
Χριστόδουλος Αντωνιά-
δης, οι γενικοί διευθυντές
της τράπεζας Ιωάννης
Παπαδόπουλος και Ιωάν-
νης Σγουροβασιλάκης,
αλλά και ομάδα ανώτε-
ρων στελεχών του ομί-
λου της Πειραιώς. 
Συγκεκριμένα, η χρημα-
τοδοτική πρόταση της
συμβολαιακής γεωργίας
στον τομέα του βαμβα-
κιού αναφέρεται ουσια-
στικά στην ορθολογική
οργάνωση και στην οι-
κονομική στήριξη της
παραγωγικής διαδικα-

σίας και καλύπτει ολό-
κληρη την «αλυσίδα»,
από τον παραγωγό μέχρι
την επεξεργασία και την
πώληση των προϊόντων
από τις εγκαταστάσεις
της εταιρείας. 
Το δάνειο που εγκρίνει
η Tράπεζα Πειραιώς για
τον παραγωγό είναι 90
ευρώ το στρέμμα και η
εκταμίευσή του θα ξεκι-
νάει σταδιακά από τις
αρχές Απριλίου κάθε χρό-
νου, έτσι ο παραγωγός
μέσω της συμβολαιακής
γεωργίας να έχει διαθέ-
σιμη όλη την απαιτού-
μενη ρευστότητα με
άκρως ανταγωνιστικούς
όρους, τη στιγμή που τη
χρειάζεται. Επίσης η πλη-
ρωμή της παραγωγής
που έχει συμφωνήσει να
παραδώσει στην εταιρεία
είναι άκρως εγγυημένη,
μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου
κάθε χρόνου. Παράλλη-
λα, η Τράπεζα Πειραιώς
καλύπτει τον παραγωγό
με πρόσθετες (πέραν του
ΕΛΓΑ) εγγυήσεις για την
πιθανή απώλεια παρα-
γωγής λόγω καιρικών
φαινομένων και φυσικών
καταστροφών. 

Στην παρέμβασή του ο
κ. Αντωνιάδης αναφέρ-
θηκε στα πλεονεκτήματα
της συμβολαιακής γε-
ωργίας, υπογραμμίζον-
τας ότι συμβάλλει στο
συναλλακτικό εξορθο-
λογισμό, ενώ, απευθυ-
νόμενος προς τους πα-
ραγωγούς, τόνισε ότι
όσοι συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα θα έχουν πό-
ρους και ρευστότητα για
να μπορούν να κάνουν
σωστό προγραμματισμό
στη δουλειά τους και να
ξέρουν τι ακριβώς τους
συμφέρει. 
Ο κ. Αντωνιάδης επιβε-
βαίωσε ότι μέχρι το τέλος
του χρόνου στα προ-
γράμματα συμβολαιακής
γεωργίας της Τράπεζας
Πειραιώς θα έχουν εν-
ταχθεί τουλάχιστον 20
μεταποιητικές μονάδες
και συνεταιρισμοί, καθώς
και χιλιάδες παραγωγοί
σε όλη την Ελλάδα και
σε όλους τους κλάδους
της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας. Ταυτόχρονα,
εκτίμησε ότι η επιτυχία
της συμβολαιακής γε-
ωργίας συνίσταται στη
συνεισφορά της στη βελ-
τίωση των συνθηκών
στον πρωτογενή τομέα
και στην ανάκαμψη της
εθνικής οικονομίας. 
Σημειώνεται ότι το πρό-
γραμμα συμβολαιακής
γεωργίας για τους βαμ-
βακοπαραγωγούς είναι
το τρίτο ανάλογο πρό-
γραμμα μετά τους ρο-
δακινοπαραγωγούς της
Πέλλας και της Ημαθίας,
και τους καπνοπαραγω-
γούς των Σερρών, της
Καβάλας, της Δράμας
και της Πιερίας. 
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info@paragogi.net

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: 

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς 
για συμβολαιακή γεωργία στο βαμβάκι 

Ξεκίνησαν οι παραλαβές κρι-
θαριού με ανοιχτή τιμή 21

λεπτά το κιλό, σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)
Τρικάλων. Οι παραγωγοί έχουν
τη δυνατότητα να πληρώνονται
τοις μετρητοίς. Οι παραλαβές γί-
νονται στην AGROVIZ (Δέλτα Κα-
λαμπάκας). Για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση παραγωγών των πιο
απομακρυσμένων περιοχών, η
ΕΑΣ διαθέτει τρία φορτηγά αυ-
τοκίνητα για τη μεταφορά κρι-
θαριού. Όσοι παραγωγοί επιθυ-
μούν να κάνουν χρήση αυτών
των φορτηγών μπορούν να επι-
κοινωνούν με την AGROVIZ στο
τηλέφωνο 24310-74101. 

Αρχίζει ο εμβολιασμός των αιγών
και των προβάτων για τη βρου-

κέλλωση (μελιταίο πυρετό), σύμ-
φωνα με σχετική υπουργική από-
φαση. Δικαίωμα συμμετοχής στο
πρόγραμμα «βρουκέλλωσης των
αιγοπροβάτων» έχουν οι ιδιώτες
κτηνίατροι, οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλουν σχετική αίτηση συμ-
μετοχής στο Τμήμα Κτηνιατρικής
της ΠΕ, συνοδευόμενη με τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά: 
α) αντίγραφο της άδειας άσκησης

επαγγέλματος

β) αντίγραφο της έναρξης εργασιών
ή της σύμβασης με το συνεται-
ρισμό

γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 ότι για τη συγκεκρι-
μένη χρονική περίοδο δεν απα-
σχολούνται στον εν γένει δη-
μόσιο τομέα 

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων και στα
τηλέφωνα: 28213/46606 -46601 -46602.

Μεγάλη η συμμετοχή στη διεθνή έκθεση κλάδου τροφίμων στις ΗΠΑ

Τριάντα οκτώ ελληνικές εξαγω-
γικές επιχειρήσεις θα αναδείξουν

την ποιότητα των ελληνικών γα-
στρονομικών προϊόντων με τη συμ-
μετοχή της χώρας μας στη Διεθνή
Έκθεση «Summer Fancy Food Show
2013», που προετοιμάζει ο Οργανι-
σμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ)
για τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου
στη Νέα Υόρκη. 
Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
θα προβάλουν μέσω του «Taste like
Greece» του ΟΠΕ προϊόντα όπως
λάδι, ελιές, αποξηραμένα και κον-
σερβοποιημένα φρούτα, γαλακτο-
κομικά προϊόντα, με «πρεσβευτές»
το ελληνικό γιαούρτι, την ελληνική
φέτα, το κρασί κ.ά. 
Βασικός στόχος του ΟΠΕ είναι τόσο
η ενίσχυση της συγκεκριμένης εκ-
θεσιακής παρουσίας της Ελλάδας

όσο και η περαιτέρω ανάπτυξη και
καθιέρωση της εικόνας των ελλη-
νικών τροφίμων και ποτών στην
αγορά της Βόρειας Αμερικής. Μά-
λιστα, ο ΟΠΕ σχεδιάζει ένα ολο-
κληρωμένο πλάνο με διαφημιστικές
καταχωρίσεις σε αμερικανικά και
ελληνικά, ξενόγλωσσα, κλαδικά πε-
ριοδικά, παρουσίαση ελληνικών
προϊόντων σε ηλεκτρονικό κλαδικό

περιοδικό, καθώς και αφιερώματα
για την ελληνική γαστρονομία, το
ελληνικό κρασί και τα ελληνικά
τρόφιμα. 
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν
παράλληλα την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν σε γευστικές δοκιμές
κρασιών πρεσβευτών της ελληνικής
γης με την παρουσία οινοχόου (σο-
μελιέ). 

Στα 21 λεπτά η ανοιχτή
τιμή για το κριθάρι 

Ιδιώτες κτηνίατροι στο πρόγραμμα 
«βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων»



Τ
α θεόρατα βράχια των Με-

τεώρων δεσπόζουν επιβλη-
τικά στην Καλαμπάκα μεταξύ
των βουνών Κόζιακα και Αν-

τιχασίων. Αυτό το μεγαλούργημα της
φύσης αποκαλύπτει όλο του το με-
γαλείο αιώνες τώρα, καθώς αποτελεί
ένα μοναδικό σε ομορφιά γεωλογικό
φαινόμενο και ένα σημαντικό μνημείο
της Ορθοδοξίας. 

Τα Μετέωρα, που έχουν χαρακτηριστεί
το δεύτερο Άγιον Όρος, συνεχίζουν
τη μοναστική παράδοση εδώ και έξι
περίπου αιώνες. 
Στη θέα των ιερών βράχων ο επι-
σκέπτης μένει έκθαμβος από την
εντυπωσιακή μεγαλοπρέπεια αυτού
του γιγαντιαίου πέτρινου συμπλέγ-
ματος. Τα ασκητικά παραπήγματα
στους βράχους μαρτυρούν την αδιά-
ψευστη παρουσία των πρώτων μο-
ναχών που αφιερώθηκαν ψυχή τε
και σώματι στο Θεό. 
Τα πρώτα μοναστήρια χτίστηκαν με
δεξιοτεχνία κατά το 14ο αιώνα. Με
το πέρασμα των χρόνων, ορισμένα
από αυτά ανακατασκευάστηκαν και
άλλα υπέστησαν σημαντικές επι-
σκευές προκειμένου να συμπληρω-
θούν και να δοθεί έτσι το τελικό αρ-
χιτεκτονικό τους σχήμα. Έκτοτε ορ-
θώνουν το ανάστημά τους στις κο-
ρυφές των βράχων, δίνοντας έτσι
την εντύπωση ότι αποτελούν το φυ-
σικό τους τελείωμα. 
Η ανάβαση παλιότερα γινόταν με

σκαλωσιές στηριγμένες σε δοκάρια
σφηνωμένα μέσα στους βράχους, με
δίχτυ, ενώ λίγο αργότερα με ανεμό-
σκαλες. Σήμερα οι προσκυνητές-επι-
σκέπτες χρησιμοποιούν τις σκάλες
που λαξεύτηκαν στα βράχια, εξασφα-
λίζοντας έτσι μια άνετη και ασφαλή
ανάβαση στα μοναστήρια. 

Από τα 24 μοναστήρια σήμερα λει-
τουργούν τα 6, ενώ τα υπόλοιπα 15
είναι ακατοίκητα και ερειπωμένα. Oι
ιερές μονές της Μεταμορφώσης του
Σωτήρος, γνωστής και ως «Μεγάλο
Μετέωρο», της Αγίας Τριάδας, του
Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά και
του Βαρλαάμ είναι αντρικές, ενώ η

ιερά μονή Ρουσάνου ή Αρσάνη και
Αγίου Στεφάνου γυναικείες. 
Μοναχοί, ιερείς, αλλά και σπουδαίοι
αγιογράφοι της εποχής, όπως ο Θε-
οφάνης και ο Φράγκος Κατελάνος,
φιλοτέχνησαν με τοιχογραφίες τους
ναούς των Μετεώρων. Η Παναγία η
Θρηνωδούσα, ο Εσταυρωμένος, η
Γέννηση του Χριστού, τα Μαρτύρια
των Αγίων, είναι από το θαυμάσιο
εικονογραφικό πρόγραμμα των τοι-
χογραφιών που κοσμούν το εσωτε-
ρικό των ναών. 
Στα Μετέωρα σώζονται θησαυροί,
κειμήλια και πολλά έργα μικροτεχνίας.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα μικροτε-
χνίας είναι το αριστουργηματικό ξυ-
λόγλυπτο τέμπλο που βρίσκεται στο
καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου
Στεφάνου. 
Φορητές εικόνες, οι παλαιότερες από
τις οποίες σήμερα φυλάσσονται στα
σκευοφυλάκια των ναών, σταυροί με
τίμιο ξύλο, αρχιερατικοί ράβδοι, χρυ-
σοποίκιλτα ιερατικά άμφια, χειρόγρα-
φα, ευαγγέλια, σκεύη για λειτουργικούς
σκοπούς, μολυβδόβουλα και αργυρές
λειψανοθήκες είναι κάποια από τα
μουσειακά εκθέματα που μπορεί να
θαυμάσει ο επισκέπτης . Από ιστορικής
πλευράς, μεγάλο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι πάνω από 1.000 χειρόγρα-
φοι κώδικες, καθώς και οι πολύτιμες
σε αξία σειρές βυζαντινών και μετα-
βυζαντινών εγγράφων που σώζονται
και φυλάσσονται στα αρχειοφυλάκια
των μοναστηριών. 
Στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου
φυλάσσεται και η θαυματουργός
κάρα του Άγιου Χαράλαμπου, ενώ
στη μονή Βαρλαάμ υπάρχει το ευαγ-
γέλιο που αποδίδεται στον αυτο-
κράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο
Πορφυρογέννητο. 
Σήμερα τα Μετέωρα έχουν χαρα-
κτηριστεί από τον ΟΗΕ «Μνημείο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

Γεωλογικά στοιχεία 
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Στην κεντρική Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα της
Θεσσαλίας, ανάμεσα στα Χάσια βορειοανατολικά και στην Πίνδο δυτικά, 
εκεί που τελειώνει η Θεσσαλική πεδιάδα, υψώνονται γιγάντιοι βράχοι, 
που δημιουργούν ένα θέαμα μοναδικό ίσως στον κόσμο. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(adamopoulos@paragogi.net) 

Φάροι της Ορθοδοξίας
Μετέωρα

Το φαινόμενο των βράχων δεν αναφέρεται ούτε
στη μυθολογία, ούτε από κάποιον Έλληνα ή

ξένο ιστορικό. Εδώ και 1.000 περίπου χρόνια
άρχισαν να ασχολούνται ιστορικοί και γεωλόγοι με
τη δημιουργία αυτών των βράχων, διατυπώνοντας
διάφορες θεωρίες. 
Η επικρατέστερη θεωρία είναι του Γερμανού
γεωλόγου Άλφρεντ Φίλιπσον, ο οποίος ήρθε στην
Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τη
θεωρία του, ένας μεγάλος ποταμός είχε τις εκβολές
του στην περιοχή αυτή, που για εκατομμύρια χρόνια
καλυπτόταν από ένα στενό και βαθύ θαλάσσιο
τμήμα. Τα νερά του ποταμού εναποθέτουν στις
εκβολές φερτές ύλες, πέτρες και γενικότερα διάφορα
υλικά που μεταφέρονταν με τα νερά του από βο-
ρειότερα τμήματα της αρχέγονης κεντρικής Ευρώπης.

Από τη συσσώρευση των υλικών αυτών σχηματίστηκαν
δελτογενείς κώνοι. 
Πριν από 25-30 εκατομμύρια χρόνια, μετά από γε-
ωλογικές μεταβολές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια

αιώνων, ανυψώθηκε το κεντρικό τμήμα της σημερινής
Ελλάδας και βυθίστηκε η περιοχή της Θεσσαλίας,
η οποία έγινε λίμνη. Αργότερα, δημιουργήθηκε το
άνοιγμα των Τεμπών, με αποτέλεσμα τα νερά να
χυθούν στο σημερινό Αιγαίο και να αποκαλυφθεί
η Θεσσαλική πεδιάδα. 
Κατά την τριτογενή περίοδο, στη διάρκεια των
αλπικών πτυχώσεων, αποκόπηκαν οι συμπαγείς
όγκοι των «βράχων» από την οροσειρά της Πίνδου
που δημιουργήθηκε και με την πάροδο των αιώνων
σχηματίστηκε ανάμεσά τους η κοιλάδα του Πηνειού
ποταμού. 
Με τη συνεχή διάβρωση από τους ανέμους και τις
βροχές, καθώς και από άλλες γεωλογικές μεταβολές,
οι βράχοι αυτοί στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών
πήραν τη σημερινή τους μορφή. 



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-θέρ-
μανση, 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. 

ΜΕΝΙΔΙ (ΛΑΘΕΑ Α’): Nεόδμητο διαμέρισμα ισoγείου
98 τ.μ., με κήπο 100 τ.μ., αποθήκη 32 τ.μ., 2
πάρκινγκ. Τιμή 130.000 €. Τηλ. 210-6824244, 6942-
469675 (κ. Φίλιππος Κωνσταντινίδης). 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΙΓΙΝΑ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ): Πωλείται οικόπεδο 3,5
στρεμμάτων, οικοδομήσιμο. Τιμή 50.000€. Τηλ.
6977-228988.

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.

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Πωλούνται 5 οικόπεδα, 1.000
τ.μ. το ένα, εντός σχεδίου. 

Τιμή:150.000 €. Τηλ. 6948/110332. 

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 οικο-
δομήσιμο, 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, οικο-
δομήσιμο 4.300 τ.μ. Μόνο ένας ιδιοκτήτης. Συντελεστής
δόμησης 1,8. Πρόσοψη στη Μοναστηρίου 80 μ. Τιμή
ευκαιρίας! 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 κα-

τοικία. 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) οι-
κοδομή (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

ΑΙΓΙΝΑ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ): Αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων
με 50 ελιές. Τιμή 40.000 €. Συζητήσιμη. Τηλ.
6977/228988. 

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

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

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

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

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

ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ ΛΑΓΚΑΔΑ: Aγροτεμάχιο 5,5 στρ. με κοι-
νοτικό 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, εφα-
πτόμενο σε αγροτικό δρόμο. Τιμή 60.000 € συζητήσιμη.
Τηλ. 6945/346243.

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

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 αεροδρόμιο,
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.balaftsalis.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 (ΚΡΟΚΕΕΣ): Ελαιόκτημα 71 στρέμματα,
αρδευόμενο, με 1.100 δέντρα παραγωγικά, μισά
καλαμών, μισά λαδοελιές. Χωράει ακόμα 600 δέντρα.
Έχει ΔΕΗ, αποθήκη 40 τ.μ. και γεώτρηση συνιδιόκτητη.

Τιμή 160.000 €. Τηλ. 6972/727358. 

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 (ΓΑΛΑΞΙΔΙ): Αγροτεμάχιο επί αγροτικού
δρόμου 5 στρεμμάτων με 110 ελαιόδεντρα. Τηλ.
6972/421915, 6972/597333. 

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

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

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

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

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

ΓΡΕΒΕΝΑ: Πωλείται σφυρόμυλος 15 hp και κανόνι
στα Γρεβενά σε άριστη κατάσταση. Τιμή 2.500 ευρώ.
Tηλ. 6936/685374. 

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

ΑΡΚΑΔΙΑ (ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ): Πωλείται αμπελώνας 7,5
στρέμματα μοσχοφίλερο, σύγχρονης εγκατάστασης,
γραμμικό με υποστύλωση, με αμπελουργικό μητρώο.
Τιμή 1.500 €/στρέμμα. Τηλ. 6944/057869. 

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

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

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

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πωλούνται τρακτέρ Britannia,
μεταχειρισμένα, εισαγωγής, από 20-200 ίππους,
στο 30% της αξίας τους. Μόνο για εμπόρους ή
ιδιώτες με τα λεφτά στο χέρι. Τηλ. 6997/712111. 

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

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

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

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 διαχωρι-
στήρες (1 αυτόματος PIERRALISSA και 1 απλός AL-
PHALAVAL, 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 Χόν-
δρος). 

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. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γίδια αρσενικά τριών μηνών σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6977/358815 (κ. Αντρέας). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αεροσυμπιεστής 700 H, 2 καζάνια με
μοτέρ 1.000 κυβικών, που γεμίζει σε 4 λεπτά, μαζί
με τα παρελκόμενά του. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6973/059840.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυκτικός θάλαμος συντήρησης αγροτικών
προϊόντων, διαστάσεων 4x6x3,4. Εγγύηση-Τοποθέτηση.
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, ατρα-
κάριστο, καινούριο. Τιμή 19.000 ευρώ, συζητήσιμη.
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-mai l :
ntasiopoulou@hotmail.com.

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

ΑΡΚΑΔΙΑ: Πωλούνται αρσενικά κατσίκια φυλής Δα-
μασκού καθαρόαιμα. Τηλ. 6945/α950942. 

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  προώθησ ης γεωργικών
μηχανημάτων/εξοπλισμού, στους Δήμους Ρεθύμνης,
Φαιστού/Μοιρών και Ηρακλείου. Τηλ. 6944/573521,
e-mail: nektarioskaraiskakis@gmail.com. 

ΛΑΚΩΝΙΑ: Πωλούνται 8 πολυεστερικές βούτες, 2
τον. για ελιές.  Τιμή εργοστασίου: 8x1.200 €=9.600
€. Τιμή προσφοράς (λόγω αλλαγής επαγγέλματος):
8x450 €=3.600 €. Τηλ. 6972/727358. 

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 φαρμα-
κευτικών -  καλλυντικών 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 σοφίτες,
κεραμοσκεπές, χαγιάτια και γυψοσανίδες σε
προσιτές τιμές. Τηλ. 6984/290116. 

ΑΤΤΙΚΗ: Αναλαμβάνω ελαιοχρωματισμούς και με-
ρεμέτια. Τηλ. 6937/33855 (κ. Στράτος). 

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-Αύ-
γουστο. 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. 

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.
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ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ 
την αγγελία σας στην

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλ.: 210/9249571-72

210/7256050
Fax: 210/9249573

Ε-mail: info@paragogi.net.



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr
ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851
Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών
Κιν. 6932/134064
Ε-mail: Maria_kalaitzi82@hotmail.com
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

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

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγω-
γής
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
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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Ο
ι επιστήμονες που

παρακολούθησαν
μια τετραήμερη
συνάντηση στη

Βόννη με θέμα «Το νερό στην
Ανθρωπόκαινο» υπέγραψαν
σχετική διακήρυξη με πρω-
τοβουλία της διεθνούς ερευ-
νητικής κοινοπραξίας Global
Water System Project (GWSP),
που συντονίζεται από το πα-

νεπιστήμιο της Βόννης και η
οποία προσπαθεί να κινητο-
ποιήσει τις κυβερνήσεις στη
λήψη των αναγκαίων μέτρων
και πολιτικών. Η βασική ανη-
συχία είναι ότι κράτη και άν-
θρωποι τείνουν κακώς να βλέ-
πουν το πόσιμο νερό ως συ-
νεχώς ανανεούμενο και, πρα-
κτικά, ως ανεξάντλητο, κάτι
που είναι λάθος, καθώς η ανα-

νέωση των υδάτινων αποθε-
μάτων γίνεται με πιο αργό
ρυθμό από την κατανάλωσή
τους. 
Υπολογίζεται ότι ήδη 4,5 δι-
σεκατομμύρια άνθρωποι, δη-
λαδή σχεδόν τα δύο τρία της
ανθρωπότητας, ζουν σε από-
σταση 50 χλμ. από προβλη-
ματικές και ανεπαρκείς πηγές
νερού, οι οποίες είτε ξεραί-

νονται είτε ρυπαίνονται. Σε
όλο και περισσότερες περιο-
χές το νερό γίνεται πιο αλμυρό
λόγω διείσδυσης θαλάσσιων
υδάτων, καθώς ο υδροφόρος
ορίζοντας «πέφτει» συνεχώς
από την υπεράντληση. 

«Άριστα» στο νερό
της Ελλάδας
Την ίδια ώρα, πάντως, επιβε-
βαιώνεται ότι η Ελλάδα έχει
την καλύτερη ποιότητα νερού
σε ολόκληρη την Ευρώπη,
όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμ-
βουλος της Ένωσης Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-
Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) Ανδρέ-
ας Αγγελάκης στη διάρκεια
ενημερωτικής συνάντησης

που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας «Συμμαχία
για το νερό». Η συνάντηση
διοργανώθηκε από το Δίκτυα
«Μεσόγειος SOS» και «Ελλη-
νικές πράσινες πόλεις» και
την αντιπροσωπεία του Ιδρύ-
ματος «Χάινριχ Μπελ». 
«Η Ελλάδα έχει την καλύτερη
ποιότητα νερού σε όλη την
Ευρώπη. Οι μεγαλύτερες βρο-
χοπτώσεις σημειώνονται στη
Δυτική Ελλάδα και θα πρέπει
να αξιοποιηθεί ανάλογα αυτό
το γεγονός. Πρέπει να κάνου-
με μικρά έργα για να αξιο-
ποιήσουμε τους μη συμβα-
τικούς υδατικούς πόρους. Και
αυτό το στηρίζω στο γεγονός

ότι όλο το νερό που κατανα-
λώσουμε δεν χρειάζεται να
είναι πόσιμο» ανέφερε ο κ.
Αγγελάκης. 
Σύμφωνα με στοιχεία που πα-
ρέθεσε, ο άνθρωπος δαπανά
για τις ανάγκες του πολλά λί-
τρα, αλλά μόνο το 47% του
νερού πρέπει να είναι πόσιμο
και το υπόλοιπο 53% μη πό-
σιμο. Επισήμανε ακόμα ότι
το 2050 τα 2/3 του νερού θα
είναι ελλειμματικά σε πολλές
χώρες, άρα θα πρέπει να βρε-
θούν τρόποι εξοικονόμησης,
ενώ και στην Ελλάδα η κατά-
σταση θα δυσκολέψει, καθώς
ο πληθυσμός αναμένεται να
παραμείνει στις μεγάλες πό-
λεις. 
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Εντυπωσιακά στοιχεία για τις καθημερινές
ανάγκες νερού ανά άτομο, καθώς και για τις

τακτικές εξοικονόμησης νερού έδωσε ο Γερμανός
επικεφαλής της οργάνωσης BUND στο Ανόβερο
Γκερντ Γουός, κατά την παρέμβασή του στη διη-
μερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Συμμαχία για το νερό». 
Όπως είπε, «όταν εξοικονομούμε νερό εκτός
των άλλων εξοικονομούμε χρήματα. Αυτός είναι
ένας παράγοντας που δεν πρέπει να ξεχνάμε για
πολλούς και διάφορους λόγους. Κάθε σταγόνα
που φεύγει από το νοικοκυριό πρέπει να φεύγει
προς τη φύση καθαρισμένο. Ένας άνθρωπος
θέλει ημερησίως 125 περίπου λίτρα νερού, από
τα οποία μόνο τα 5 λίτρα είναι για να πιει. Από
αυτά τα 60 λίτρα θα χρειάζεται για το μπάνιο,
τα 30 για την τουαλέτα και τα 20 για το
πλυντήριο. Έτσι γίνεται εύκολα κα-
τανοητό ότι εκτός από αυτά που
πίνουμε, τα υπόλοιπα σε καμιά
περίπτωση δεν θα πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας». 
Συνεχίζοντας, ο κ. Γουός ση-
μείωσε ότι «το τελευταίο
χρονικό διάστημα όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι πίνουν
από το μπουκάλι. Είναι μια τάση
που συνεχώς κερδίζει έδαφος, αφού

θεωρούν ότι το νερό στο μπουκάλι είναι πιο
υγιεινό. Για να μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία,
θα πρέπει να υπάρχει ένας μετρητής σε κάθε
διαμέρισμα, οι βρύσες να είναι νέου τύπου, ώστε
να υπάρχουν διαβαθμίσεις στο άνοιγμα, όταν
κάνουμε μπάνιο το νερό να μην πέφτει ως μια
δεσμίδα αλλά διάσπαρτα, ενώ στη λεκάνη να
υπάρχει ένας διακόπτης για να περιορίζει την
ποσότητα του νερού. Τα πλυντήρια πιάτων το
1980 χρειάζονταν 47 λίτρα σε κάθε πλύση, το
1993 περιορίστηκαν στα 23 λίτρα, ενώ σήμερα
βρίσκονται κοντά στα 9 λίτρα». 
Όσο για τις γενικές ανάγκες κατανάλωσης του
νερού, ο κ. Γουός επισήμανε ότι «το περισσότερο
νερό το καταναλώνει η γεωργία. Το ποσοστό στη
Γερμανία είναι 25%, ενώ στην Ελλάδα αγγίζει

το 60%. Έτσι, σημαντικό ρόλο θα
παίξει η ανακύκλωση του νερού,

καθώς και τα γκρίζα νερά.
Έχει υπολογιστεί ότι η κα-

τώτατη χρήση νερού ανά
άτομο ημερησίως είναι
μόλις 20 λίτρα, γεγονός
που σημαίνει ότι οι ανάγκες

είναι αυξημένες και χρει-
άζεται να βρούμε λύσεις

για να αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα της λειψυδρίας». 

Πεντακόσιοι επιστήμονες απ’ όλο 
τον κόσμο προειδοποιούν 

σε ανησυχητικούς τόνους ότι 
η πλειονότητα των κατοίκων της Γης 

θα αντιμετωπίσει σοβαρή έλλειψη
νερού ήδη από το 2050 ή το πολύ

μέσα στις δύο επόμενες γενιές,
λόγω αλόγιστης κατανάλωσης,

ρύπανσης των υδάτων και
κλιματικής αλλαγής. 

Εξοικονομώντας νερό, εξοικονομούμε χρήματα

Σήμα κινδύνουΣήμα κινδύνου για το πόσιμο νερό του πλανήτη 
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Αμερικανοί επιστήμονες έκαναν ένα ακόμα
βήμα για την πολυαναμενόμενη δημιουργία

ενός «καθολικού» και διαχρονικού εμβολίου, που
θα προστατεύει ταυτόχρονα από πολλά διαφο-
ρετικά στελέχη του ιού της γρίπης και έτσι θα
είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τα υπάρχοντα.
Σήμερα, ένα διαφορετικό εποχικό εμβόλιο πα-
ράγεται κάθε χρόνο, ανάλογα με το πώς μεταλ-
λάσσεται ο ιός. Πάντως, αν και η νέα εξέλιξη είναι
πολλά υποσχόμενη, θα περάσουν αρκετά χρόνια
έως ότου γίνει πραγματικότητα ένα «σούπερ» αν-
τιγριπικό εμβόλιο. 
Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας
και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ και της εταιρείας
βιοτεχνολογίας Sanofi, με επικεφαλής τον Γκάρι
Νέιμπελ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό «Nature», σύμφωνα με το περιοδικό
και το BBC, ανέπτυξαν μια νέα θεραπευτική προ-
σέγγιση, συνδυάζοντας στο ίδιο εμβόλιο διάφορες
πρωτεΐνες-κλειδιά του ιού της γρίπης, μαζί με μια
πρωτεΐνη που υπάρχει στο αίμα, τη φεριτίνη. 

Έρχεται σούπερ εμβόλιο-
ασπίδα κατά της γρίπης

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΞΙΣΟΥ ΑΣΦΑΛΗ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

«Η
χρήση των μεσεγ-

χυματικών κυττά-
ρων θεωρείται
ασφαλέστερη από

τη χρήση των εμβρυϊκών κυττάρων,
η λανθασμένη χρήση των οποίων
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία
νεοπλασιών» επισημαίνει ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Ορθοπαιδικής
του Ιmperial College του Λονδίνου
και του ΑΠΘ και επικεφαλής του
διεθνούς Κέντρου Αρθροπλαστικών
ICAROS (International Center for
Arthroplasty Revision Orthopaedics
and StemCells) Ελευθέριος Τσιρίδης,
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Τσιρίδης παρουσιάζει τους
μύθους και τις αλήθειες σχετικά
με τις εφαρμογές των βλαστοκυτ-
τάρων για την αναγέννηση οστών
και χόνδρων. Όπως αναφέρει, «με

τον όρο βλαστοκύτταρα περιγρά-
φουμε ένα σύνολο από ανώριμα
κύτταρα, τα οποία έχουν δύο μο-
ναδικά χαρακτηριστικά: πρώτον,
πολλαπλασιάζονται με μεγάλη τα-
χύτητα ή και ακατάπαυστα και,
δεύτερον, μπορούν να διαφορο-
ποιηθούν σε πολλούς, διαφορετι-
κούς μεταξύ τους ιστούς. 
»Όμως τα βλαστοκύτταρα δεν είναι
ένα μόνο είδος κυττάρων. Ανάλογα
με τη φάση ωρίμανσής τους μπορεί
να διαχωριστούν σε πολλές κατη-
γορίες: εμβρυϊκά, που προέρχονται
από τα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής
ζωής, από τον αρχέγονο σχηματισμό
που λέγεται βλαστοκύστη, ή λίγο
πιο ώριμα, βρίσκονται δηλαδή στο
μυελό των οστών του ανθρώπου
ή κυκλοφορούν στο αίμα, οπότε
χαρακτηρίζονται πρώιμα μεσεγχυ-

ματικά κύτταρα. Αυτά μπορεί να
μας δώσουν κύτταρα αίματος, οστι-
κά ή χόνδρινα κύτταρα, κύτταρα
νευρικά ή κύτταρα του μυϊκού συ-
στήματος. Μια ενδιάμεση κατηγορία
κυττάρων μεταξύ των εμβρυϊκών
και των μεσεγχυματικων είναι τα
κύτταρα που προέρχονται από τον
ομφάλιο λώρο των νεογνών. Αυτά
έχουν ενδιάμεσες δυνατότητες και
αποτελούν πάγια πηγή κυττάρων
για τον ίδιο το δότη. Κύτταρα που
προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο
μπορούν επίσης να χρησιμοποι-

ηθούν σε άλλους ανθρώπους –
αυτό εφόσον η νομοθεσία θα το
επιτρέπει». 
Παράλληλα, ο κ. Τσιρίδης επιση-
μαίνει ότι τα εμβρυϊκά κύτταρα θε-
ωρητικά θα μπορούσαν να δώσουν
τη δυνατότητα δημιουργίας σπά-
νιων ιστών, όπως νευρικό, μυϊκό ή
χόνδρινο, στην πράξη όμως αυτό
είναι δύσκολο, διότι δεν είναι ακόμη
γνωστό ποια είναι τα βιολογικά ερε-
θίσματα ή «μηνύματα» ή βήματα
που οδηγούν με ακρίβεια στο επι-
θυμητό αποτέλεσμα. 

Πολύτιμες αλλά και πολλές άγνωστες ιδιότητες 
έχουν τα βλαστοκύτταρα, η χρήση των οποίων 
κερδίζει έδαφος στην ιατρική. 
Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην εφαρμογή τους,
καθώς η χρήση όλων δεν είναι εξίσου ασφαλής.

Σχεδόν 200 διαφορετικά είδη μυκήτων έχουν κάνει «σπίτι» τους
τα πόδια κάθε ανθρώπου, όπως δείχνει ο πρώτος γενετικός

«χάρτης» των ποικίλων ειδών μυκήτων που ζουν πάνω στο δέρμα
του υγιούς ανθρώπου. Αν και οι μύκητες φιλοξενούνται σε όλο το
ανθρώπινο σώμα, δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα κάτω άκρα,
ιδίως στις φτέρνες, ανάμεσα στα δάχτυλα και κάτω από τα νύχια
των ποδιών. Έως τώρα οι επιστήμονες είχαν δώσει περισσότερη
έμφαση στα ανθρώπινα βακτήρια (που προτιμούν τα χέρια παρά
τα πόδια), όμως φαίνεται πως και οι μύκητες –μια τελείως διαφορετική
ομάδα μικροοργανισμών– αφθονούν στο σώμα μας. 
Οι επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών του Ανθρωπίνου
Γονιδιώματος και του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ, με
επικεφαλής τη δρα Τζούλι Σέγκρε, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Nature», σύμφωνα με το BBC, ελπίζουν ότι η νέα
«απογραφή» των ανθρωπίνων μυκήτων θα βοηθήσει στην καταπο-
λέμηση διαφόρων δερματικών παθήσεων. 

Πειραματικό χάπι περιορίζει
τις θερμίδες και καθυστερεί τη γήρανση

Οδραστικός περιορισμός, έως 40%, στη λήψη θερμίδων
μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση των κυττάρων, ακόμα

και να παρατείνει τη διάρκεια της ζωής, σύμφωνα με παλαιότερες
μελέτες σε διάφορα ζώα. Τώρα, Αμερικανοί επιστήμονες
βρήκαν έναν τρόπο να μιμούνται τα αντιγηραντικά οφέλη
του θερμιδικού περιορισμού, αναπτύσσοντας ένα πειραματικό
φάρμακο σε μορφή χαπιού, που δρα στον εγκέφαλο, καθυ-
στερώντας την εκφύλισή του και την άνοια. Τα πρώτα πειράματα
σε ζώα είναι πολύ ενθαρρυντικά και μπορεί στο μέλλον να
οδηγήσουν στη δημιουργία ενός χαπιού που, αν αποδειχτεί
ασφαλές, θα επιβραδύνει την άνοια στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Η απώλεια νευρώνων και η συνακόλουθη έκπτωση των νοη-
τικών-γνωστικών λειτουργιών συνοδεύουν την τρίτη ηλικία,
ενώ επιταχύνονται δραματικά στις περιπτώσεις άνοιας και
Αλτσχάιμερ. Η νέα μελέτη, που έγινε σε ποντίκια, γεννά την
ελπίδα ότι μελλοντικά οι επιστήμονες θα μπορούσαν να ανα-
πτύξουν φάρμακα τα οποία θα προστατεύουν τα εγκεφαλικά
κύτταρα και θα αποτρέπουν τη νευρωνική και νοητική
εκφύλιση. Οι ερευνητές
συνέθεσαν ένα χάπι
που ενεργοποιεί ένα
ένζυμο, τη σιρτουί-
νη 1 (SIRT1), στα εγ-
κεφαλικά κύτταρα
και επιβραδύνει την
εκφύλισή τους.

Η αλήθεια για τα βλαστοκύτταρα

Οι μύκητες αγαπούν τα ανθρώπινα πόδια Βλέπω καλύτερα στο κέντρο,
άρα είμαι πιο έξυπνος

Ενα νέο, σύντομο οπτικό τεστ μπορεί να απο-
καλύψει το δείκτη νοημοσύνης κάποιου, σύμ-

φωνα με Αμερικανούς ερευνητές. Το τεστ μετρά
την υποσυνείδητη ικανότητα του εγκεφάλου να
απομονώνει αυτόματα τις κινήσεις στο βάθος και
στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου και να επι-
κεντρώνει την προσοχή του στο κέντρο και σε
ό,τι βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Όσοι είναι πιο
καλοί σε αυτό το επιλεκτικό «φιλτράρισμα» έχουν
επίσης καλύτερες επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης. 
Είναι η πρώτη φορά που ένα καθαρά αισθητηριακό
(οπτικό) τεστ αποδεικνύεται ότι σχετίζεται τόσο
στενά με τα τεστ νοημοσύνης. Θα μπορούσε να
παρέχει έτσι μια μη λεκτική και πολιτισμικά απρο-
κατάληπτη μέθοδο για να ελέγχεται η νοημοσύνη
των ανθρώπων. 



Α
πτό παράδειγμα ο

κ. Ιωάννης Τριαν-
ταφύλλου από την
Αθήνα, ο οποίος

γέννησε μια έξυπνη ιδέα προ-
κειμένου να καταφέρει να αν-
τεπεξέλθει στην κρίση. Δημι-
ούργησε μια μεμβράνη, την
stickiskinz, όπως την ονόμασε,
η οποία προσφέρει ισχυρή
προστασία στις οθόνες αφής
των smartphones, ενώ ταυ-
τόχρονα αλλάζει την όψη των
κινητών τηλεφώνων.
Ο κ. Τριανταφύλλου, ο οποίος
έχει καταθέσει αίτηση στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ΟΒΙ) για δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, ενώ
έχει ξεκινήσει όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες για κατο-
χύρωσή της και σε άλλες χώ-
ρες, μιλά στην «Παραγωγή»
γι’ αυτό το εγχείρημα.

Η κρίση παράγει ιδέες. Μή-
πως τελικά έχει και τα θετικά
της; Πώς προέκυψε η ιδέα
για τη μεμβράνη stickiskinz;
Πιστεύω πως τελικά αυτό
ισχύει: Το θετικό με την κρίση
είναι ότι σε βάζει στη διαδι-
κασία να σκεφτείς έτσι ώστε
να βρεις καινούριες ιδέες για
προϊόντα και, εν συνεχεία, να
προσπαθήσεις αυτές τις αρ-
χικές ιδέες να τις κάνεις να
έχουν εφαρμογή και στην
πραγματικότητα. 
Η ιδέα γεννήθηκε από την
ανάγκη να δημιουργηθεί ένα
προϊόν για την προστασία της
οθόνης από γρατζουνιές και
αφορά όλους όσοι έχουν
smartphones, όπως εγώ. Αυτό
το προϊόν πρέπει να έχει τα
εξής χαρακτηριστικά για να
έχει επιτυχία: να είναι κάτι με
χρησιμότητα, οικονομικό και

να απευθύνεται σε πάρα πολύ
κόσμο. Έτσι δημιουργήθηκε
η ιδέα για τη μεμβράνη
stickiskinz, η οποία καλύπτει
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Τι μεμβράνη είναι αυτή και
τι προσφέρει; 
Η μεμβράνη προστασίας
stickiskinz είναι ένα προϊόν
σχεδιασμένο έτσι ώστε να συν-
δυάζει δύο πράγματα σε ένα:
πρώτον, να προσφέρει ισχυρή
προστασία από γρατζουνιές
και γδαρσίματα πάνω στις
οθόνες αφής των smartphones
και, δεύτερον, να μετατρέπει
τη συσκευή σε ένα μικρό έργο
τέχνης, δίνοντάς σου τη δυ-
νατότητα να διαλέξεις το skin
που σου ταιριάζει από μια τε-
ράστια ποικιλία εικαστικών
σχεδίων ή να δημιουργήσεις
μόνος σου αυτό που εκφράζει
εσένα προσωπικά! 
Είναι η μοναδική μεμβράνη
στην αγορά που μπορεί να
συνδυάσει αυτά τα δύο. Γι’
αυτό το λόγο έχουμε κατα-
θέσει την όλη ιδέα για κατο-
χύρωση στον ΟΒΙ. 

Ποια είναι η διαφορά με τα
άλλα skins που κυκλοφορούν
στην αγορά;
Η διαφορά με τα άλλα προϊόντα
της αγοράς είναι ότι καλύπτει
και την ευαίσθητη περιοχή της
οθόνης! Τα υπόλοιπα προϊόντα
είναι αυτοκόλλητα που διακο-
σμούν το κινητό, αλλά δεν προ-
στατεύουν την ευαίσθητη πε-
ριοχή της οθόνης. Καλύπτουν
μόνο την περιοχή γύρω από
αυτή.
Επίσης, το τελικό αποτέλεσμα
όταν εφαρμοστεί η μεμβράνη
stickiskinz πάνω στην οθόνη

είναι η αίσθηση ότι το κινητό
είναι ένα με τη μεμβράνη. Δεν
καταλαβαίνει κάποιος ότι έχεις
κολλήσει κάτι πάνω στην οθό-
νη. Aκόμη προσφέρει εύκολη
και απόλυτη εφαρμογή πάνω
στην πρόσοψη του κινητού
και δεν αφήνει κατάλοιπα κόλ-
λας όταν αφαιρεθεί. 

Η μεμβράνη είναι διαθέσιμη
για όλα τα κινητά τηλέφωνα
ή μόνο για τα iPhone; 
Προς το παρόν μόνο για τα
iPhone. Καλύπτουν ένα με-
γάλο μερίδιο της αγοράς και
ξεκινήσαμε να πειραματιζό-
μαστε πάνω στη συγκεκρι-
μένη μάρκα. 
Πολύ σύντομα όμως η συγ-
κεκριμένη μεμβράνη θα είναι
διαθέσιμη για τις περισσότε-
ρες συσκευές smartphones
που κυκλοφορούν στην αγο-
ρά, καθώς επίσης και για όσες

συσκευές θα μπορεί να εφαρ-
μοστεί πάνω στην οθόνη τους,
όπως τάμπλετ, iPod κ.λπ. 

Πόσο κοστίζει και από πού
μπορείς κάποιος να την προ-
μηθευτεί; 
Το κάθε σετ, που περιλαμβάνει
δύο όψεις, κοστίζει 14,95 ευρώ
από την ιστοσελίδα μας
(www.stickiskinz.com). Έχουμε
ξεκινήσει συνεργασία με δύο
καταστήματα, ένα στην Αθήνα
και ένα στην Πάτρα, και υπάρ-
χει ενδιαφέρον για συνεργα-
σία με άλλα καταστήματα λια-
νικής σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας.

Κυκλοφορεί μόνο στην Ελ-
λάδα ή και σε άλλες χώρες; 
Προς το παρόν μόνο στην Ελ-
λάδα. Έχουμε κάνει επαφές
όμως για την αγορά της Αυ-
στραλίας και της Κύπρου, όπου

έχουν δείξει ενδιαφέρον για
το προϊόν. Βέβαια, μέσω της
ιστοσελίδας μας, αυτή τη στιγ-
μή μπορεί κάποιος να προμη-
θευτεί το προϊόν σε οποιοδή-
ποτε μέρος του κόσμου κι αν
βρίσκεται. 

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά
σας;
Τα άμεσα σχέδιά μας είναι η
απόκτηση άδειας από αθλη-
τικούς συλλόγους για παρα-
γωγή μεμβράνης με σήματα
των ομάδων, καθώς και η συ-
νεργασία με μεγάλες εταιρείες
με σκοπό τη διαφήμισή τους
και τη δημιουργία προωθη-
τικών ενεργειών μέσω των
stickiskinz. Επίσης, σκοπεύου-
με να κάνουμε επαφές με μου-
σεία εντός και εκτός Ελλάδος,
με σκοπό τη συνεργασία και
την αποκλειστική διάθεση
του προϊόντος με θέμα κάποιο

βασικό έκθεμά τους, όπως,
π.χ., το Μουσείο της Ακρό-
πολης με τον Παρθενώνα ή
το Μουσείο του Λούβρου με
τη Μόνα Λίζα. 
Επίσης, θέλουμε να καταφέ-
ρουμε να δημιουργήσουμε
σύντομα ένα κατάστημα στην
Αθήνα για τη λιανική πώληση
της μεμβράνης, όπου εκεί θα
υπάρχει η δυνατότητα να την
εφαρμόζουμε απευθείας πά-
νω στο κινητό του πελάτη. 

Η παραγωγή πού γίνεται; 
Η παραγωγή γίνεται στην Ελ-
λάδα και σκοπός μας είναι
στο μέλλον όλη η παραγωγή
να γίνεται αποκλειστικά και
μόνο στην Ελλάδα, έτσι ώστε
να βοηθηθεί όσο το δυνατόν
από αυτό το εγχείρημα η χώρα
μας και να καταφέρουμε να
δημιουργήσουμε καινούριες
θέσεις εργασίας. 

Ως άνθρωπος της πραγμα-
τικής οικονομίας, ποια νο-
μίζεται ότι είναι η «συνταγή»
για έξοδο της ελληνικής οι-
κονομίας από την κρίση και
το πέρασμα στην ανάπτυξη,
μετά από έξι χρόνια ύφεσης; 
Αυτό που έχει προκύψει ως
συμπέρασμα από τη δική μου
εμπειρία είναι ότι καταρχάς
πρέπει να καθαρίσουμε το
μυαλό μας. Πράγμα πολύ δύ-
σκολο αν λάβουμε υπόψη τις
καταστάσεις και τα πράγματα
όπως είναι αυτή τη στιγμή
στην Ελλάδα. Όμως μόνο μέ-
σω αυτής της διαδικασίας θα
δούμε μπροστά μας τι πρέπει
να κάνουμε και τις λύσεις στα
προβλήματα, ώστε να δημι-
ουργήσουμε κάτι νέο σε σχέ-
ση με το παλιό. Αν το κάνουμε
ατομικά όλοι μας αυτό, πι-
στεύω ότι η ελληνική οικο-
νομία και κοινωνία θα βγουν
από την κρίση. Και βέβαια σε
συνδυασμό με πολλή δουλειά
και οργάνωση!
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Η κρίση γεννά ευκαιρίες, λέει ένα «πολυφορεμένο» κλισέ
των τελευταίων χρόνων. Το σίγουρο είναι ότι, 
πέρα από τις όποιες ευκαιρίες, η κρίση γεννά ιδέες.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, με «όπλο» την αισιοδοξία
και το ταλέντο τους, μας αποδεικνύουν ότι 
τα πράγματα δεν είναι μόνο μαύρα. 

Συνέντευξη στη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
(christou@paragogi.net)

O κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου 

«Η μεμβράνη stickiskinz

είναι ένα προϊόν που

σχεδιάστηκε στην Ελλάδα

για να προσφέρει ισχυρή

προστασία στις οθόνες αφής

των smartphones, ενώ

ταυτόχρονα μετατρέπει 

τη συσκευή σε ένα μικρό

έργο τέχνης»

Η κρίση γεννά ιδέες! 
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Παρουσία του επικεφαλής της
Philip Morris International στα

θέματα πάταξης τους λαθρεμπο-
ρίου τσιγάρων για την Ευρώπη
και την Αφρική, κ. Mark Hall, η Πα-
παστράτος βράβευσε σε ειδική
τελετή τις διωκτικές Αρχές για πρό-
σφατες σημαντικές επιτυχίες τους
κατά του παράνομου εμπορίου
τσιγάρων και του χύμα καπνού. 
Ο κ. Hall ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα καλής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων στην καταπολέμηση του προβλήματος και επανέλαβε τη μεγάλη προσπάθεια της Philip
Morris International στην Ευρώπη κατά του προβλήματος, που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. 
Τιμητικές πλακέτες παρέλαβαν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ο διευθυντής
Συντονισμού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας κ. Φλωράτος, από την Ελληνική Αστυνομία η
Ταξίαρχος κα Φούντα, διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφαλείας και ο ταξίαρχος κ.
Κοντογιάννης, διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από
το Λιμενικό Σώμα ο υποναύαρχος κ. Σιέττος, κλαδάρχης Ασφάλειας και Επιχειρήσεων και από τη
Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του υπουργείου Οικονομικών ο κ. Λεζές. 
Οι εκπρόσωποι των διωκτικών Αρχών ευχαρίστησαν την Παπαστράτος για την πρωτοβουλία
της και υπογράμμισαν την άριστη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, στην οποία οφείλονται, εν
πολλοίς, οι επιτυχίες που σημειώνουν.

Παπαστράτος: Βράβευση διωκτικών Αρχών

Τώρα το δίκτυο καταστη-
μάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ δίνει

τη δυνατότητα στους επισκέ-
πτες του να αποκτήσουν το
tablet που ταιριάζει καλύτερα
στις ανάγκες τους μόνο από
99 ευρώ. 
Στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
οι λάτρεις της τεχνολογίας
μπορούν πλέον να δουν, να
συγκρίνουν τα χαρακτηρι-
στικά και τις δυνατότητες
πολλών tablets, αλλά και να
τα δοκιμάσουν. Μέσα από
μία μεγάλη ποικιλία από τους σημαντικό-
τερους κατασκευαστές, μπορούν να βρουν
μοντέλα όπως τα WiFi tablets Speed City

All View, Google Nexus 7 -
ASUS 32 GB, τα 3G+WiFi ta-
blets ALCATEL One Touch
Evo 7+3G Module, ASUS Fo-
nepad 7’’ 3G ME 371 MG 16
GB, SAMSUNG Galaxy Tab 2
10.1, για σερφάρισμα όπου
κι αν βρίσκονται, καθώς και
τα πρωτοποριακά 4G+WiFi
tablets iPad mini, iPad με
οθόνη Retina και SAMSUNG
Galaxy Note 10.1 4G για απί-
στευτα γρήγορες ταχύτητες
πλοήγησης. 

Όλοι έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν το
κατάλληλο tablet για τις ανάγκες τους, συν-
δυάζοντάς το και με μοναδικά αξεσουάρ.

Απόλυτα νόμιμο και ελεύθερο το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Με μια πρόταση-σταθμό, η ειδική εισηγήτρια
της αρμόδιας επιτροπής για το Περιβάλλον

και την Υγεία του Ευρωκοινοβουλίου, Linda
McAvan, έπειτα από επισταμένη μελέτη και τη
διενέργεια ειδικού workshop με την επιστημονική
κοινότητα, εισηγείται την ένταξη του ηλεκτρονικού
τσιγάρου σε ειδική κατηγορία και επομένως την
ελεύθερη κυκλοφορία του ως εναλλακτικού προ-
ϊόντος καπνίσματος, ικανού να βοηθήσει απο-
τελεσματικά στον περιορισμό της βλάβης που
προκαλεί το κάπνισμα των συμβατικών τσιγάρων. 
Στην εισήγησή της, αφού διαπιστώνει ότι δεν

πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στη
διακίνηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ζητά
την τοποθέτησή τους σε μια νέα ειδική κατηγορία,
ανάμεσα στα φαρμακευτικά και τα καπνικά. Η
εισήγηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης
εισήγησης της επιτροπής JURI (Legal Affairs),
αρμόδιας των Νομικών Υποθέσεων του Ευρω-
κοινοβουλίου. Συγχρόνως, τίθενται και απόλυτα
λογικοί περιορισμοί, όπως η απαγόρευση διά-
θεσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανηλίκους,
αλλά και παράλογοι, όπως η μη δυνατότητα
γευστικών επιλογών. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της
στην Εταιρική Υπευθυνότητα,
κατακτώντας την πλατινένια
διάκριση στον Εθνικό Δείκτη
Εταιρικής Ευθύνης (CR Index),
λαμβάνοντας ταυτόχρονα και
τον έπαινο για την Κοινωνία. Για
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αυτή
είναι η τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά διακρίσεων στο θεσμό,
γεγονός που αποδεικνύει ότι η
εταιρεία διατηρεί σταθερά μια
ισορροπημένη σχέση με την
κοινωνία και τους συμμετόχους
της. Συμπληρώνοντας φέτος 50
χρόνια παρουσίας της στην Ελ-
λάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
εντείνει τη συνεισφορά της στην
ελληνική οικονομία και κοινωνία,
μένει πιστή στη στρατηγική της
για την εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη και υλοποιεί τις δεσμεύσεις

της για τον άνθρωπο, την κοι-
νωνία και το περιβάλλον, παρά
τη δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία, με στόχο τη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας σε όλους. 
Η φιλοσοφία αυτή εκφράζεται
και μέσα από την πολιτική του
ομίλου της Ηeineken διεθνώς
για βιώσιμη ανάπτυξη, που από

το 2010 έχει αποκτήσει συγκε-
κριμένη ταυτότητα με την ονο-
μασία «Παράγουμε ένα Καλύ-
τερο Μέλλον» και περιλαμβάνει
μετρήσιμους στόχους για όλες
τις δράσεις της Αθηναϊκής Ζυ-
θοποιίας και καθορισμένα χρο-
νοδιαγράμματα που δεσμεύουν
όλους τους εργαζομένους της.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Νέα βράβευση 
στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης

TÜV HELLAS: Υπολογισμός και επαλήθευση
αποτυπώματος άνθρακα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Μεγάλη ποικιλία tablets
μόνο από 99 ευρώ

ΟΟργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV
HELLAS, μέλος του TÜV NORD Group, παρέχει

υπηρεσίες υπολογισμού και επαλήθευσης αποτυπώματος
άνθρακα με βάση το πρότυπο ISO 14.064, έπειτα από
τη διαπίστευση του μητρικού οργανισμού από τη
DAkkS (Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης Γερμανίας).
Το TÜV NORD CERT αποτελεί τον πρώτο οργανισμό στη Γερμανία που διαπιστεύεται για
την επαλήθευση του αποτυπώματος του άνθρακα σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο.
Με τη διαπίστευση του TÜV NORD, η TÜV HELLAS παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις
να επαληθεύουν το αποτύπωμα άνθρακα σε όλες τις πηγές εκπομπών κατά τη διάρκεια
παραγωγής ενός προϊόντος, με την αξιοπιστία ενός ουδέτερου τρίτου μέρους. Το αποτύπωμα
άνθρακα αποτελεί την ποσότητα των ρύπων που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από τη
δραστηριότητα για την παραγωγή ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Η
επαλήθευση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14.064 εξασφαλίζει την αξιοπιστία, τη
συνέπεια και τη διαφάνεια όσον αφορά στον ποσοτικό προσδιορισμό, την παρακολούθηση,
την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση του αποτυπώματος άνθρακα.

ΗSamsung Electronics ανακοίνωσε τη
διάθεση του πρώτου Evolution Kit

2013. Με την εγκατάσταση του Evolution
Kit, οι καταναλωτές μπορούν να αναβαθ-
μίσουν την τηλεόρασή τους, αποκτώντας
πρόσβαση στα προνόμια των τελευταίων
τεχνολογικών χαρακτηριστικών της Sam-
sung Smart TV, χωρίς να χρειάζεται να προ-
βούν στην αγορά νέας τηλεόρασης. 
Με την απλή εγκατάσταση του Evolution

Kit, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να απο-
λαύσουν πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση
στο περιεχόμενό της τηλεόρασης, καλύτερη
απόδοση, καθώς και μεγαλύτερες ταχύτητες,
ώστε να μπορούν να ανοίγουν πιο γρήγορα
τις εφαρμογές της και να εκτελούν πολλα-
πλές ενέργειες ταυτόχρονα, χωρίς καμία
καθυστέρηση. 
Μέσω του Evolution Kit γίνονται διαθέσιμα
τα κορυφαία χαρακτηριστικά των Smart TV

2013, μεταξύ των οποίων το νέο
Smart Hub και η εξαιρετική απόδοση
ταχύτητας μέσω του τετραπύρηνου
επεξεργαστή Quad-core Processor. 
Το Evolution Kit της Samsung είναι
συμβατό με επιλεγμένα μοντέλα
Samsung Smart TV του 2012 και
συγκεκριμένα για τις σειρές LED
ES 7.000, ES 8.000, ES 9.000 και
PDP E 8.000. Το πακέτο του Smart
Evolution Kit περιλαμβάνει το
Smart Touch Remote 2013. 

Ο κ. Μηνάς Ζωούλλης, διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας,
παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Νίκο Αυλώνα, αντιπρόεδρο 
του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης 
και τον κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο, πρόεδρο της ΕΑΣΕ

Το πρώτο Evolution Kit από τη Samsung



Η
Η Ομάδα 7 σάς καλεί σε μια παρά-
σταση που εκτυλίσσεται σε δύο χώ-
ρους και περιλαμβάνει in situ ανθρώ-

πινες εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας τα απο-
τυπώματά τους, από το σταθμό του Μετρό
στον Ελαιώνα μέχρι το Βυρσοδεψείο και από
το σταθμό του Μετρό της Ακρόπολης ως τον
Κινητήρα Στούντιο, θα παρακολουθήσετε
ένα πρωτοποριακό πρότζεκτ με τη συμμετοχή
14 περφόρμερ.
Η σύλληψη για αυτό το πρωτότυπο εγχείρημα,
όσο περίεργο κι αν ακούγεται, ήρθε από την
ταινία «Η σοφερίνα» (1964), με τον Αλέκο
Αλεξανδράκη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη,
αναφέρει η σκηνοθέτης Βίκυ Μαστρογιάννη.
«Μια αντιπαραβολή της ερμηνείας του στη
συγκεκριμένη ταινία με την αντίστοιχη στην
ταινία “Συνοικία το όνειρο” (1961), σε σκηνο-
θεσία του ίδιου του Αλέκου Αλεξανδράκη,
στην οποία και πρωταγωνιστούσε, μου δη-
μιούργησε τον προβληματισμό τον οποίο θέ-
λησα να αποτυπώσω. Μέσα από αυτή την
αντιδιαστολή συνοψίζεται όλη η ουσία αυτής
της παράστασης και συμβολίζεται μέσα από
τον τίτλο yapi» εξηγεί η ίδια.
Το yapi μπορεί εν δυνάμει να μεταμορφωθεί
σε κτίριο, μπορεί όμως και να γκρεμιστεί. Ου-
σιαστικά συμβολίζεται η απόσταση και το
μεταίχμιο ανάμεσα σε δύο καταστάσεις, σε
δυο χώρους σε δυο φιλοσοφίες, σε δυο πρό-
σωπα, σε δύο κόσμους… Και εκεί ακριβώς
στα πρόσωπα και στους κόσμους τους δια-

φορετικούς εντοπίζεται το κύριο σχόλιο του
πονήματος της Ομάδα 7.
Μπορεί η Ελλάδα να δεχτεί τα δύο διαφορετικά
της πρόσωπα; Ανήκουμε στην Ευρώπη ή στην
Ανατολή; Πού θα θέλαμε πραγματικά να ανή-
κουμε; Ο χώρος, ο χρόνος και ο άνθρωπος.
Ο ένας που εντός του φέρει πολλά παράλληλα
και αντιθετικά σύμπαντα. 
Η εθνική ταυτότητα, η κληρονομιά, το πολι-
τιστικό αποτύπωμα, η μοναδικότητα της προ-
σωπικότητας. Το γιαπί, οι αναβολές, οι ανοι-
κοδομήσεις, οι εκκρεμότητες, ο κύκλος της
ζωής και ολόγυρα πατρίδα. Το φως που φεύγει
και το φως που έρχεται. Και η γέφυρα για όλα
μας τα χάσματα… η αποδοχή.
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Yapi: «A very nice place»
Vol. 1, Vol. 2

Ηταινία της Αν Φοντέν «Ιδι-
αίτερες αδυναμίες», βα-

σισμένη στο μυθιστόρημα της
Ντόρις Λέσινγκ, με πρωταγω-
νίστριες τις Ναόμι Γουότς και
Ρόμπιν Ράιτ, προβάλλεται από
την Πέμπτη στους κινηματο-
γράφους.
Η Ροζ και η Λίλ είναι κολλητές.
Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά
μιας ειδυλλιακής παραθαλάσ-
σιας πόλης και έχουν ανατρα-
φεί με τα ίδια, λίγο πολύ, βιώ-
ματα, αναπτύσσοντας κοινές
συνήθειες, με έναν παρόμοιο
τρόπο ζωής. Η σχέση τους
είναι πολύ ιδιαίτερη και η φιλία
τους φαντάζει αληθινή και
αδιάσπαστη. Οι έφηβοι γιοι
τους έχουν αναπτύξει μια πα-
ρόμοια σχέση μεταξύ τους,
μέχρι εκείνο το υπέροχο, ζεστό
καλοκαίρι, το οποίο φέρνει
πλέον στην επιφάνεια όλα τα

συναισθήματα που σιγόβρα-
ζαν για καιρό στο εσωτερικό
τους. Γιατί, αν στα σαράντα
σου ερωτευτείς τον έφηβο γιο
της καλύτερής σου φίλης, τότε
αυτή είναι μια πραγματικά
άβολη κατάσταση. Και η αλή-
θεια είναι πως η συγκεκριμένη
κατάσταση θα μπορούσε να

γίνει ακόμη πιο άβολη με έναν
και μόνο τρόπο: Αν η καλύτερή
σου φίλη ερωτευτεί παράλ-
ληλα τον έφηβο γιο σου!
Το σενάριο είναι του Κρίστο-
φερ Χάμπτον και δίπλα στις
Γουότς και Ράιτ πρωταγωνι-
στούν οι Ξαβιέ Σάμιουελ και
Τζέιμς Φρέσβιλ.

«Πώς ο Γούντι Άλεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας» 

Tο βιβλίο του Έρικ Βαρτζμπέντ με τίτλο «Πώς ο Γούντι Άλεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή
σας» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη.

Τι θα συνέβαινε αν ο Γούντι γινόταν ο ψυχαναλυτής σας; Ο Ερίκ Βαρτζμπέντ, ψυχοθεραπευτής
της ψυχαναλυτικής σχολής, χρησιμοποιεί αποσπάσματα συνεντεύξεων του πιο διάσημου
Νεοϋορκέζου σκηνοθέτη ή διαλόγους των ταινιών του, μετα-
τρέποντάς τα σε μαθήματα του (ευ) ζην. Ένας οδηγός διανθισμένος
με τους γουντιαλενικούς αφορισμούς, που θα ενθουσιάσει
τους λάτρεις του αγαπημένου δημιουργού.
Ακολουθήστε, λοιπόν, τα διδάγματα του Γούντι Άλεν για να
μάθετε πώς:
3 να καταστρέψετε την ερωτική σας ζωή
3 να μη γίνετε αυτό που είστε
3 να μιλάτε ώστε μη σας καταλαβαίνουν και πολλά άλλα...
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Το έργο του Ντέιβιντ Λεσκότ «Ένας άνθρωπος
υπό χρεοκοπία» παρουσιάζει το νέο θέατρο
Skrow στο Παγκράτι, έως τις 23 Ιουνίου. 
Εκείνος, ένας άνθρωπος που σταδιακά –αλλά
αμετάκλητα– χάνει τα πάντα. Η αγαπημένη
του, μια θαρραλέα γυναίκα που αντιλαμβάνεται
τον κίνδυνο και οπισθοχωρεί. Το τρίτο πρόσωπο,
ένας εντεταλμένος εκκαθαριστής, που με ανε-
ξήγητο ζήλο αναλαμβάνει την υπόθεση. Στη
μαύρη κωμωδία του Ντέιβιντ Λεσκότ οι τρεις
ήρωες αναπτύσσουν απρόβλεπτες σχέσεις
μεταξύ τους. Καθώς ο άντρας, υπό την προ-
σεκτική, σχεδόν τρυφερή, καθοδήγηση του
εκκαθαριστή, χάνει τη δουλειά του και κάθε
περιουσιακό στοιχείο, ο χωροχρόνος στον
οποίο ζει αρχίζει να μεταβάλλεται, η πραγμα-
τικότητα να γίνεται ασταθής, ακόμα και η ίδια
του η υπόσταση μοιάζει να είναι πια αμφιλε-
γόμενη… Σύμμαχός του στη μοναξιά και στην
απογύμνωση, ένα βιβλίο επιστημονικής φαν-
τασίας: «Ο άνθρωπος που συρρικνώνεται».
Ίσως εκεί να κρύβεται και η τελευταία ελπίδα

για μια αναπάντεχη ανατροπή...
Η μετάφραση είναι της Μαρίας Ευσταθιάδη,
η σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου
και παίζουν: Νίκος Ορφανός, Θανάσης Δόβρης,
Δανάη Επιθυμιάδη.

«Υapi: ημιτελής κατασκευή που προκαλεί μια αμήχανη χωρική κατάσταση, 
η οποία ενισχύεται από τη διαρκή και πολύτροπη καθημερινή χρήση του».

Tης ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΝΩΤΗ
(elena.ganoti@xrimaonline.gr)
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«Ένας άνθρωπος υπό χρεοκοπία»

Υapi: «A very nice place»
Vol. 1. Βυρσοδεψείο (1-10 Ιουνίου )
Vol. 2. Κινητήρας (15 & 16, 22 & 23, 
29 & 30 Ιουνίου)
Σύλληψη-σκηνοθεσία: Βίκυ Μαστρογιάννη
Σύμβουλος δραματουργίας 
και επινόησης: Άννα Τσίχλη
Πρωτότυπη μουσική: Παναγιώτης Γεωργοκώστας
Παίζουν: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ανδράκης,
Έλενα Γεωργίου, Νίκος Γεωργίου, Σπύρος Δέτσικας, Βά-
σω Καμαράτου, Σοφία Λιάκου, Μαίρη Λούση, Γεράσιμος
Παύλου, Άννα Παπαδάκη, Βαγγέλης Παπαδάκης, Μαρία
Πίγκου, Δημήτρης Πρωτογεράκης, Γιάννης Τζέμης 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Μπινίκου 
(6973-205816, maribinik@yahoo.gr)

in
fo

info
Skrow: Αρχελάου 5, Παγκράτι (στάση μετρό
Ευαγγελισμός)
Παραστάσεις: Τετάρτη-Κυριακή στις 21.30
έως τις 23 Ιουνίου.
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«Ιδιαίτερες αδυναμίες»



Η
Audi δεν χρονοτριβεί και συνεχίζει πυρετωδώς

την εξέλιξη της νέας γενιάς του Q7. Οι ιθύνοντες
της γερμανικής εταιρείας επισπεύδουν τις διαδι-
κασίες εξέλιξης του νέου Q7, με συνεχείς δοκιμές

εξέλιξης και βελτίωσης των χαρακτηριστικών, τα οποία θα
διαμορφώσουν την οδική συμπεριφορά του. 
Αρχικά είναι ορατό το πιο μυώδες αμάξωμα σε σχέση με την
υπάρχουσα γενιά, κάτι που αποδεικνύεται και από την
αύξηση του μεγέθους των προφυλακτήρων. Η
Audi όμως δεν αρκέστηκε σε «αισθητικές
επεμβάσεις», αλλά έδωσε έμφαση και σε
πιο ουσιαστικά ζητήματα, όπως η κατά
360 κιλά μείωση βάρους του Q7. 
Η νέα γενιά του Audi Q7 θα «πατάει»
στη MLB πλατφόρμα του ομίλου, ανα-
μένεται να λανσαριστεί μέχρι το 2015
και, χάρη στην προαναφερόμενη μείωση
του βάρους, είναι λογικό να θέτει νέα
διλήμματα στον ανταγωνισμό. 
Σε ό,τι αφορά τα μηχανικά σύνολα που
θα κινούν το νέο Audi Q7, δεν υπάρχουν
συγκεκριμένες πληροφορίες, με την
ύπαρξη υβριδικού να θεωρείται δεδομένη,
ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν
γνώριμα μηχανικά σύνολα 3 λτ. και άνω του
ομίλου. 

αυτοκίνητο52 Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Το 2014 αναμένεται το νέο Mazda2 

Το νέο παγκόσμιο συμπαγές Sedan της Mi-
tsubishi Motors με την ονομασία Attrage

θα κυκλοφορήσει στην αγορά της Ταϊλάνδης
φέτος τον Ιούλιο. Το Attrage πληροί τις προ-
διαγραφές του Eco-car Project της κυβέρνησης
της Ταϊλάνδης, ενώ θα κατασκευάζεται στο
τρίτο εργοστάσιο της θυγατρικής της MMC, Mi-
tsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd., στο Laem
Chabang Industrial Estate στην επαρχία Chonburi. 
Το Attrage υιοθετεί το στιλ που αρμόζει στην
επόμενη γενιά ενός παγκόσμιου συμπαγούς
Sedan, με κύρια χαρακτηριστικά: 
8 Κοντό ρύγχος, που προσφέρει εξαιρετική
ορατότητα μπροστά. 
8Κομψή αεροδυναμική, με μια δυναμική χα-

ρακτηριστική γραμμή που ανεβαίνει απότομα
προς τα πίσω.
8Ευελιξία, με κορυφαία ελάχιστη ακτίνα στρο-
φής 4,8 μ. 
8 Αρμονική ισορροπία αεροδυναμικής σχε-
δίασης και κορυφαίας ευρυχωρίας εσωτερικού. 
Η απόδοση καυσίμου του Attrage υπολογίζεται
στα 22 χλμ/κυβ. λίτρο, από τις καλύτερες τιμές
στην κατηγορία, αποτέλεσμα συνολικής φιλο-
σοφίας μείωσης βάρους σε συνδυασμό με: 
8 Ελαφρύ αμάξωμα RISE (Reinforced Impact
Safety Evolution) – το ελαφρύτερο στην κατηγορία
λόγω εκτεταμένης χρήσης ατσαλιού υψηλής
αντοχής. 
8Ελαφρύ και συμπαγών διαστάσεων κινητήρα
1.2 MIVEC. 
8 CVT ευρείας κλιμάκωσης (sub-geartrain) ή
5-τατάχυτο μηχανικό.
8Άριστη αεροδυναμική που πετυχαίνει συν-

τελεστή οπισθέλκουσας (CD). 
Το Attrage προσφέρει υψηλή οδηγική από-
λαυση, ως αποτέλεσμα της ευελιξίας και των
δυναμικών επιδόσεων που απορρέουν από
το χαμηλό βάρος, την αξιόπιστη συμπερι-
φορά, την ευστάθεια και την οδηγική άνεση. 

Το επόμενο Mazda2 θα παρουσιαστεί το
2014, αφού φαίνεται ότι η Mazda, με τη

συνεργασία της Toyota, βρήκε τους πόρους
για να κάνει πραγματικότητα τη νέα γενιά του
μικρού της μοντέλου. Πιο αναλυτικά, το νέο
Mazda2 θα κατασκευάζεται από κοινού με
ένα νέο μικρό Toyota στο καινούριο εργοστάσιο
της Mazda, στη Σαλαμάνκα του Μεξικό. Με
τον τρόπο αυτό η Μazda θα μειώσει τα έξοδα
εξέλιξης του νέου της μοντέλου, ενώ η Toyota
θα καταφέρει να μειώσει το κόστος διάθεσης
του επόμενου μικρού της στην Αμερική. 
Σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση του επόμενου
Mazda2, οι κατάσκοποί μας αποκαλύπτουν
ότι το μικρότερο Mazda θα εκμοντερνιστεί
περαιτέρω, επηρεαζόμενο στο εμπρόσθιο
τμήμα του από τη νέα σχεδιαστική
φιλοσοφία της εταιρείας,
την οποία είδαμε 

και στο νέο CX-5. Για τα μηχανικά σύνολα δεν
υπάρχουν επίσημες πληροφορίες, είναι προ-
φανές όμως ότι θα ενσωματώνουν την τε-
χνολογία SkyActiv της ιαπωνικής εταιρείας,
η οποία εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση
καυσίμου και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα. 
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται χάρη στο ψυ-
χόμενο σύστημα επανακυκλοφορίας καυσα-
ερίων για την αντιμετώπιση της προανάφλεξης,
τα μπεκ ψεκασμού πολλαπλών οπών για ψύξη
του θαλάμου καύσης, τα πρωτοποριακά σχε-
διασμένα πιστόνια, το διπλό μεταβλητό χρο-
νισμό και τα ελαφρά κινούμενα μέρη για
μείωση των τριβών. 

Η επόμενη γενιά του παγκόσμιου συμπαγούς 
Sedan της Mitsubishi Motors 

Προ των πυλών 
το νέο Audi Q7

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)



Μ
ια από τις σημαντικότε-

ρες διαφοροποιήσεις
του νέου μοντέλου είναι
η πλήρως ανανεωμένη

σχεδίαση του αμαξώματος, με το εμ-
πρόσθιο τμήμα να τροποποιείται άρ-
δην σε σχέση με το υπάρχον μοντέλο. 
Ουσιαστικά, οι διαστάσεις του αμα-
ξώματος παραμένουν αντίστοιχες με
αυτές του υπάρχοντος μοντέλου
(τρεις εκδόσεις Compact, Express και
Maxi), ωστόσο έχουν μεταβληθεί ως
προς τη σχεδίασή τους, τόσο η μάσκα
όσο και τα φωτιστικά σώματα ή ο
προφυλακτήρας. 
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε
να πούμε πως το νέο… πρόσωπο
του Renault Kangoo βασίζεται σε πιο
αδρές γραμμές, με τον προφυλακτήρα
αλλά και το λογότυπο της εταιρείας

να είναι μεγαλύτερα σε διαστάσεις. 
Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό διάκο-
σμο, έχουν μεταβληθεί αρκετές πα-
ράμετροι, με την κύρια προσοχή να
εστιάζεται στην αναβάθμιση της ποι-
ότητας των υλικών. Παράλληλα έχει
βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο του
εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας
που παρέχεται τόσο στις επιβατικές
όσο και τις επαγγελματικές εκδόσεις
του γαλλικού Vanette. 
Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφέρουμε
το σύστημα πολυμέσων «Renault R-
Link», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης
της TomTom και μια μεγάλη κεντρική
οθόνη όπου προβάλλονται, μεταξύ
άλλων, τα δεδομένα που λαμβάνει η
κάμερα οπισθοπορείας κ.ά.  Επιπρό-
σθετα, η ενεργητική ασφάλεια του

οχήματος είναι σαφέστατα βελτιω-
μένη, χάρη και στην ύπαρξη του ηλε-
κτρονικού συστήματος ESC στο βα-
σικό εξοπλισμό. Το εν λόγω σύστημα
περιλαμβάνει και τις λειτουργίες «Hill
Start Assist» και «Extended Grip», που
βελτιώνει την πρόσφυση του οχή-
ματος στις… δύσκολες περιστάσεις. 
Παράλληλα, μια σημαντική προσθήκη
στον εξοπλισμό του νέου Kangoo
είναι η δυνατότητα απόκτησής του
σε εκδόσεις με μονό ή διπλό κάθισμα
για το συνοδηγό. Σε αμφότερες τις
περιπτώσεις, τα πολυχρηστικά καθί-
σματα είναι σε θέση να αναδιπλωθούν
μερικώς ή πλήρως, επιτρέποντας με
αυτόν τον τρόπο την επέκταση του
χώρου φόρτωσης ή την τοποθέτηση

αντικειμένων σε ειδικές θήκες κάτω
από αυτά. 

Μεταφορικές δυνατότητες 
Όπως και ο προκάτοχός του, το ανα-
νεωμένο Renault Kangoo είναι σε
θέση να μεταφέρει αντικείμενα με
όγκο από 2,4-4,6 κ.μ., ανάλογα με τις
διαστάσεις του αμαξώματός του, ενώ,
ακόμη και στις 7θέσιες επιβατικές
του εκδόσεις, έχει προβλεφθεί ωφέ-
λιμος χώρος για τις αποσκευές με
όγκο έως 400 λτ. 

Γκάμα κινητήρων
Η γκάμα των νέων μηχανικών συνό-
λων του Renault Kangoo περιλαμβάνει
τρεις εκδόσεις ενός υπερτροφοδο-

τούμενου πετρελαιοκινητήρα dCi με
χωρητικότητα 1,5 λτ., ενώ από το Σε-
πτέμβριο του 2013 θα προστεθεί και
ένας βενζινοκινητήρας TCe με κυβισμό
1,2 λτ. Σε ό,τι αφορά τον πετρελαι-
οκινητήρα, το Renault Kangoo θα
προσφέρεται σε εκδόσεις με ισχύ 75,
90 ή 110 ίππων και αντίστοιχη ροπή
180, 200 ή 240 Nm. Η μέση κατανά-
λωσή του ξεκινά από τα 4,3 λτ./100
χλμ., ενώ οι εκπομπές ρύπων περιο-
ρίζονται στα 112 gr CO2/km χάρη
και στην ύπαρξη συστήματος Stop
& Start.  Αντίστοιχα ο βενζινοκινητήρας
των 1.197 κ. εκ. θα αποδίδει ισχύ 115
ίππων και μέγιστη ροπή 190 Nm, η
οποία διατηρείται σταθερή από στο
φάσμα των 2.000-4.000 σ.α.λ. 

53αυτοκίνητο
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Μέσα στον Ιούνιο το νέο Renault Kangoo

Ψεκαστήρες
πλάτης

Σημαντικά αναβαθμισμένο τόσο σχεδιαστικά όσο και σε θέματα
εξοπλισμού, μεταφορικών δυνατοτήτων αλλά και κινητήρων, 
το Kangoo της Renault αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική
του πορεία στις διάφορες αγορές της ΕΕ μέσα στον Ιούνιο.

Όπως και ο προκάτοχός

του, το νέο Kangoo είναι

σε θέση να μεταφέρει

αντικείμενα με όγκο 

από 2,4-4,6 κ.μ.

100



Á  ΕΘΝΙΚΗ ΠΛΕΪ ΟΦ
Το σεντόνι 

ποιος θα το κουνήσει; 
8 Tην Κυριακή 01-06-2013:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
(20:30 Nova sports): Η ομάδα των Δυτικών
Προαστίων με νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης
τερματίζει πρώτη και πάει στα προκριματικά
της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργά-
νωσης, το Τσάμπιονς Λιγκ. Μια μεγάλη
στιγμή για την ιστορία του Ατρομήτου,
αλλά και του Γιώργου Σπανού, που έχει
προσφέρει πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα.
Οι Αρκάδες έχουν δύσκολο έργο. Για την
ομάδα του Αστέρα το μόνο σενάριο που
παίζει για να πάρουν την πρώτη θέση είναι
νίκη επί του Ατρομήτου, αλλά και νίκη του
ΠΑΣ Γιάννινα επί του ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε
«τρελό», αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΟΚ (20:30 Nova sports):
Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια

του. Με την πλάτη στον τοίχο είναι η ομάδα
του ΠΑΟΚ, που πάει στα Γιάννενα για να
πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Μιας
νίκης, που, σε πιθανή ισοπαλία στο άλλο
παιχνίδι, θα δώσει στο Δικέφαλο του Βορρά
την πρώτη θέση και θα πάει η ομάδα του
ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Τσάμπιονς
Λιγκ. Τα Γιάννινα, από την πλευρά τους,
θα προσπαθήσουν να πάρουν ό,τι καλύτερο
από την αναμέτρηση αυτή και να τερμα-
τίσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Αν και στην
καλύτερη μπορούν μέχρι τη δεύτερη θέση.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 2. 

Β́  ΕΘΝΙΚΗ
Μίνι πρωτάθλημα-φωτιά 

8 Για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ, οι
αγώνες που θα διεξαχθούν την Κυριακή 1-
6-2013 είναι: 

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (20:00
ΟΤΕ ΤV): Και οι δύο θέλουν τη νίκη, για να
ξεκινήσουν με το δεξί στην πρεμιέρα των

πλέι οφ. Παιχνίδι ακατάλληλο για καρδια-
κούς και για γερά νευρά. 
Έτοιμη για το ματς αυτό είναι η ομάδα της
Νίκης Βόλου, ωστόσο με προβλήματα θα
πάει στο Βόλο η ομάδα του Αγρινίου, αφού
θα στερηθεί τις υπηρεσίες αρκετών πο-
δοσφαιριστών. 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
(20:00 ΟΤΕ ΤV): Μόνο νίκη αναζητά ο
Γηραιός για να ελπίζει σε μια καλύτερη
συνέχεια. 
Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να ξεχάσει
το πώς έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια
και πήρε μηδέν βαθμούς, κάτι που του
στοίχησε και την απευθείας άνοδο. Η
ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου θα ταξιδέψει
στη Θεσσαλονίκη για να πάρει ξανά τη
νίκη από την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.
Το έχει κάνει δύο φορές, γιατί όχι και μία
τρίτη. 
Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο και για
τους δύο, και νικητής θα είναι εκείνος που
θα παίξει δυνατά, αλλά και με ηρεμία στο
παιχνίδι του.
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Το μενού του Σαββατοκύριακου &       Το μενού του Σαββατοκύριακου &       
σταράτες 

κουβέντες

Θα πάρει αρκετά ευρώ
Φήμες θέλουν τη Λίβερπουλ να έχει μπει για
τα καλά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Κυ-
ριάκου Παπαδόπουλου από τη Σάλκε, προ-
σφέροντας μάλιστα ένα ποσό της τάξης των
14.000.000 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση,
στο ταμείο της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μπουν
1.400.000 εκατ. ευρώ, αφού έχει ποσοστό με-
ταπώλησης 10%. 

Χλωμό για Στέφενς
Τις τελευταίες μέρες τα σενάρια ήθελαν τον
Ολλανδό Χουμπ Στέφενς να είναι κοντά στο
να πει το «ναι» για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ.
Όμως, το σενάριο αυτό δεν παίζει καθόλου. Ο

προπονητής, που είναι πολύ
κοντά στο να αναλάβει την
τεχνική ηγεσία του Δικέ-
φαλου του Βορρά, είναι αυ-
τός που πριν ένα χρόνο δεν
τα είχε βρει με τον Ολυμ-
πιακό. 

Και οι έξι ήταν υπέροχοι
Ο Φωστήρας πρωταθλητής, ο Αχαρναϊκός, ο
Παναιγιάλειος, η Επισκοπή, τα Χανιά (μετά από
30 χρόνια) και ο Αστέρας Μαγούλας (για πρώτη
φορά) είναι οι ομάδες που ανέβηκαν από τον
Νότιο όμιλο της Γ’ Εθνικής στην Β’ Εθνική. 

Δεν το πιστεύουν
Δεν μπορούν να το πιστέψουν οι άνθρωποι
της Καλλονής ότι κατάφερε στα τελευταία
λεπτά της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό
Βόλου να πάρει το βαθμό που ήθελε και να
πανηγυρίσει την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα.
Ωστόσο, για να βρεθεί στον παράδεισο έπρεπε
πρώτα να περάσει από την κόλαση. 

Μπορείς; 
Έφτασε η ώρα που ο Ατρόμητος με μια μεγάλη
νίκη, πιθανόν τη μεγαλύτερη της ιστορίας του,
στην Τούμπα έγινε φαβορί για την πρώτη θέση
στα πλέι οφ. Θέλει ακόμα μία , κι αν καταφέρει
να  κερδίσει την Κυριακή τον Αστέρα, εξασφαλίζει
θέση στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Το έγγραφο της FIFA 
θα μας κάψει

Στο φως της δημοσιότητας έχει βγει το έγγραφο
που έχει στείλει η FIFA στην ΕΠΟ, με το οποίο
επισημαίνεται ο κίνδυνος αποκλεισμού από
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τόσο της Εθνικής
Ομάδας όσο και ελληνικών συλλόγων. 

Aλλαγή σελίδας
Μετά από 31 χρόνια παραμονής στην Παιανία, το Απήλιον θα είναι το νέο
προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε
τις τελευταίες μέρες στις συζητήσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού
με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με αφορμή το ύψος του ενοικίου στην
Παιανία, η πράσινη ΠΑΕ αποφάσισε να στραφεί στη λύση του Απήλιον
στο Κορωπί. Το νέο προπονητικό κέντρο των Πρασίνων, που από την 1
Ιουλίου του 2013 θα φιλοξενεί την πρώτη ομάδα και τα τμήματα υποδομής,
κατασκευάστηκε από τον Κωνσταντίνο Τσακίρη με σκοπό να φιλοξενήσει
τον Πανιώνιο, όμως μετά την αποχώρηση του εφοπλιστή από την ιδιοκτησία
της ΠΑΕ απλώς είχε παραχωρήσει τη χρήση έναντι συμβολικού ενοικίου. 
Το συνολικό κόστος της αγοράς του Απήλιου θα αγγίξει τα 8 εκατ. ευρώ
σε βάθος 7ετίας. Δίπλα στο προπονητικό κέντρο υπάρχουν άλλα 50
στρέμματα αναξιοποίητα, αυτά θα τα εκμεταλλευτεί από εδώ και πέρα η
πράσινη ΠΑΕ προκειμένου να αναγερθούν τα γραφεία του Παναθηναϊκού
και ό,τι άλλο χρειάζεται. 
Προς το παρόν, το Απήλιον χρησιμοποιεί ο Πανιώνιος και οι ακαδημίες
του. Όμως, η σύμβαση με τον Τσακίρη ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του
2013. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η ομάδα του Πανιωνίου θα αναζητήσει
άλλη στέγη, μια και θεωρείται απίθανο να δεχτεί η διοίκηση του Παναθηναϊκού
να τους φιλοξενεί στο προπονητικό της κέντρο. Έτσι, ο Γιάννης Αλαφούζος
έλυσε άπαξ και διά παντός το ζήτημα των εγκαταστάσεων. 

Κείμενα-Επιμέλεια: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ 
(skourbanis@yahoo.gr)
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Θα μείνει τελικά;
Η εξαιρετική παρουσία του Γιάννη Χριστό-
πουλου στη φετινή σεζόν τον έχει βάλει στη
λίστα αρκετών ομάδων, με το  νεαρό τεχνικό
ωστόσο να μην έχει αποφασίσει για τον επόμενο
σταθμό της καριέρας του. Τώρα το αν θα μείνει
στην ομάδα των Ιωαννίνων είναι μια άλλη
ιστορία, το σίγουρο πάντως είναι ότι μετά το
τέλος των πλέι οφ θα αποφασίσει πού θα συ-
νεχίσει την προπονητική του καριέρα. 

Στα χέρια του 
το Τσάμπιονς Λιγκ

Ο Ατρόμητος με νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης,
την τελευταία αγωνιστική, θα κατακτήσει την
πρώτη θέση και θα δοκιμάσει την τύχη του
στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Αιφνιδίασε ο Γηραιός
Μετά το «διαζύγιο» της Τρίτης με τον Γιάννη
Χατζηνικολάου κυκλοφόρησαν αρκετά ονόματα
προπονητών, ωστόσο ένα όνομα-έκπληξη
ήταν αυτό που επιλέχθηκε για τον πάγκο των
κυανόλευκων. Ο πρόεδρος του Ηρακλή Θό-
δωρος Παπαδόπουλος έδωσε τα ηνία της ομά-
δας στο Σίνισα Γκόγκιτς, ο οποίος θα κάνει
ντεπούτο την Κυριακή, στην πρεμιέρα των
πλέι οφ με τον Ολυμπιακό Βόλου, στο Καυ-
ταντζόγλειο. 

Χαμός στη Βέροια
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο Χαρίλαος
Αρβανιτίδης, καθώς συνελήφθη για την παραλαβή
μαϊμού προιόντων που παρασκευάζονται σε
αποθήκη στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Η οικογένεια
Αρβανιτίδη έχει μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων
στη Βόρεια Ελλάδα και πλέον πρόβλημα, και
μάλιστα μεγάλο, αναμένεται
να έχει μετά από αυτή την
εξέλιξη και η ομάδα της Βέ-
ροιας. Εκτός από τον Χαρί-
λαο Αρβανιτίδη αναζητούν-
ται και τα αδέρφια του, οι
οποίοι ανήκουν στη μετο-
χική σύνθεση της εταιρείας, τόσο της αλυσίδας
των σουπερμάρκετ όσο και της Βέροιας. 

Με στόχο τους «16» 
Αποφασισμένος να ενισχυθεί σημαντικά είναι
ο Ολυμπιακός, με στόχο, εκτός από του εγχώ-
ριους τίτλους, τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Εθνική Ελλάδος
Νοκ άουτ για τον αγώνα της Εθνικής μας με
τη Λιθουανία στο Βίλνιους, την Παρασκευή 7
Ιουνίου, τέθηκε ο Στέλιος Μαλεζάς. Μικρο-
προβλήματα υπάρχουν για τους Τοροσίδη,
Αβραάμ Παπαδόπουλο και Φορτούνη. 

         της Δευτέρας         της Δευτέρας
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις

Το πρωτάθλημα-μαμούθ
των 42 αγωνιστικών της Β’ Εθνικής

ολοκληρώθηκε. Η τελευταία αγωνιστική
είχε πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Όταν

για 41 αγωνιστικές δεν είχε βρεθεί ούτε ένας κάτοχος
εισιτηρίου ανόδου, λογικό ήταν η τελευταία αγωνιστική

να έχει και τεντωμένα νεύρα και διάφορα άλλα. Θεωρώ
όμως ότι ήταν το πιο συγκλονιστικό πρωτάθλημα όλων των
εποχών στη Β’ Εθνική. Μπορεί ο Απόλλωνας, ο Εργοτέλης
και η Καλλονή να πήραν το εισιτήριο της ανόδου για τη Σούπερ
Λίγκα και να κάνουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν, η Β’
Εθνική όμως δεν τελειώνει ακόμη, υπάρχει άλλο ένα

εισιτήριο για την Α΄ Εθνική, που μέσα από ένα μίνι πρω-
τάθλημα-φωτιά, με τη συμμετοχή ομάδων όπως ο

Ολυμπιακός Βόλου, ο Παναιτωλικός, ο Ηρακλής
Θεσσαλονίκης και η Νίκη Βόλου, για 3 εβδο-

μάδες θα κρατάει κομμένη την ανάσα
των Ελλήνων φιλάθλων.

ΕΝ ΘΕΡΜΩ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

A’ EΘΝΙΚΗ 
ΠΛΕΪ ΟΦ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ 
TΕΛΙΚΗ

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΛΕΪ ΟΦ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
ΤΕΛΙΚΗ 

ATPOMHTOΣ 10        ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 75 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 43
ΠΑΟΚ 10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 74 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 1 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 42
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 8 ΚΑΛΛΟΝΗ 73 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 41
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 7 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 73 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 39

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 73 ΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 39
ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. 71 ΧΑΝΙΑ 38
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 68 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 36
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 68 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 34
ΛΑΡΙΣΑ 63 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 34
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 60 ΡΟΥΒΑΣ 30
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 55 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 30
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ 53 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 50 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ –

(ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡ. 41
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 39
ΠΙΕΡΙΚΟΣ 39
ΦΩΚΙΚΟΣ 37
ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 34
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 32
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 30
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 5
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