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σελ. 14-15

Νέες συμφωνίες
στη Συμβολαιακή 
Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει τα προ-
γράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας
με 4 νέες συμφωνίες, τρεις στον τομέα
της κτηνοτροφίας και μία στον τομέα
των ενεργειακών καλλιεργειών.

ΟΓΑ: Ρύθμιση χρεών
σε 46 δόσεις  
Τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων μπορούν να
ρυθμίσουν περίπου 230.000 αγρότες,
με ελάχιστον ποσό δόσης, ανάλογα
με το ύψος της συνολικής οφειλής,
τα 20 ευρώ. 

σελ. 4-5

Ηλίανθος: Ένας ήλιος που λάμπει συνεχώς
σελ. 20

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!

Κινδυνεύουν
µισθοί και

συντάξεις όσων έχουν

οφειλές προς το ∆ηµόσιο

Παρελθόν πιθανόν 

να αποτελέσει σύντοµα το

ακατάσχετο των 1.000 ευρώ τον

µήνα, για όσους χρωστούν και δεν

πληρώνουν…

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ
«ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ

ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ» ΑΠΟ

ΤΗ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ

Έντονη ανησυχία και

στον αγροτικό κόσµο

από την άνοδο του

«µαύρου χρυσού» >

>5

>1

>10

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

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΓΙΑΝΘΟΥΝ 

ΕΑΣ, ΕΛΒΟ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ

Έως το τέλος του έτους η

ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης

των τριών «φιλέτων» της

αµυντικής βιοµηχανίας

ΟΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΘΑ ΤΗΝ «ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ» ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ…

BUSINESS 

ΝΕΟΥ… ΤΥΠΟΥ

Τι σηµατοδοτεί η

εξαγορά της Washington

Post από τον Τζεφ

Μπέζος

Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΞΑΝΕΙ

ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

Η αύξηση των
κοινωνικών ανισοτήτων

δεν οφείλεται στον

χαλαρό κρατικό έλεγχο

εκτιµούν αναλυτές

> 8-9

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ;
>

� Το «παράθυρο» Μέρκελ για νέα αναδιάρθρωση

του χρέους, το χρηµατοοικονοµικό κενό και 

η νέα δοκιµασία της κυβερνητικής αντοχής

� Ακόµα και «κούρεµα» καταθέσεων 

ή υποθήκη του ελληνικού

πλούτου, τα ανταλλάγµατα σε

ενδεχόµενο νέο «haircut» ΚΟΥΡΕΜΑ
ή

ΡΕΚΟΡ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2011

για το βαμβάκιΨήφος εμπιστοσύνης
από τη Phillip Morris
Στηρίζει την Ελλάδα και μεταφέρει
στο Αγρίνιο την κεντρική αποθήκη
της για την Ευρώπη. Ικανοποίηση
στην κυβέρνηση. 

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 38 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο31.8.2013

Χρονιά… βελούδο

SOS για την κόπωση
στις εξαγωγές 
Τις αντοχές της εγχώριας αγοράς και
των Ελλήνων επιχειρηματιών, που
ξεκίνησαν γερά «ανοίγματα» στο εξω-
τερικό, δοκιμάζουν τα χειρότερα της
τελευταίας τριετίας στοιχεία για την
πορεία των εξαγωγών τον Ιούνιο.

Σε χρονιά γενναιόδωρης ανταμοιβής των φανατικών
της καλλιέργειας βαμβακιού εξελίσσεται η φετινή.
Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας εκ-
κοκκιστικής περιόδου, οι πιστοί του «λευκού χρυσού»
βλέπουν τις αποδόσεις στα χωράφια τους, ελέω και
των καλών καιρικών συνθηκών, να σπάνε κάθε
ρεκόρ, ενώ και οι τιμές σε σχέση με την περυσινή
καταστροφική χρονιά εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν

ακόμα και τα επίπεδα του 2011. Στο καλό κλίμα συν-
τελούν οι προβλέψεις της Διεθνούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής Βαμβακιού, που βλέπει τον διεθνή δείκτη
τιμών βάμβακος να… σκαρφαλώνει από τα 88 σεντς
σε πάνω από 1 δολάριο ανά λίβρα, αλλά και οι θετικές
εκτιμήσεις της εγχώριας νηματουργίας που είδε στο
πρώτο εξάμηνο του 2013 να αυξάνεται κατά 20% η
παραγωγή της! 

Με ρυθμό χελώνας
οι επιστροφές ΦΠΑ
«Θύματα» των περικοπών του Μνη-
μονίου και συγκεκριμένα του κλεισί-
ματος πολλών επαρχιακών Δ.Ο.Υ. έπε-
σαν οι αγρότες στο θέμα των επι-
στροφών ΦΠΑ. 

5

Ενδιαφέρον Γερμανών
για ελληνικά προϊόντα
Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των
αλυσίδων εμπορίας τροφίμων στη
Γερμανία για τα ελληνικά προϊόντα,
όπως προκύπτει από στοιχεία του Γε-
νικού Προξενείου της Ελλάδας στο
Μόναχο. σελ. 19

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

MATRIX MOD
RANGER 
ECHO BLACK& Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις

εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας30
ΤηλεσκοπικΑ
ΑλυσοπριονΑ

σελ. 3

σελ. 8

σελ. 12

σελ. 7

5



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ AΓΡΟΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 35 � Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 9249 571-2, 210 7256050 � FAX: 210 9249573
email: info@paragogi.net � www.paragogi.net

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: MEDIHOLD A.E. � ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ � ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ � ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ � ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
CREATIVE DIRECTOR: ΚΑΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ � ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ � ΑΤΕΛΙΕ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ NEWSPRESS HOLD ΤΗΛ.: 210.9249571-2 ISSN: 2241-3898

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ 220 ΕΥΡΩ, ΙΔΙΩΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 600 ΕΥΡΩ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- NΟΜΙΚΑ ΠΡΌΣΩΠΑ: 350 ΕΥΡΩ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 300

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

δεύτερη σελίδα Σάββατο 31 Αυγούστου 20132

Εθνικός στόχος 
η εξωστρέφεια 
της γεωργίας 

Η
ελληνική αγροκτηνοτροφία

είναι ένας κλάδος που, όπως
και οι υπόλοιποι, για να ανα-
πτυχθεί και κυρίως για να κα-

ταφέρει να αποδώσει αυτά που μπορεί
στην οικονομία της χώρας, έχει ανάγκη
από την εξωστρέφεια. Ο βασικός αυτός
κανόνας ακολουθήθηκε πλημμελώς από
τη συντριπτική πλειοψηφία των κυβερ-
νήσεων που διαχειρίστηκαν την εξουσία
τις τελευταίες «χρυσές» δεκαετίες. Χρυσές
δεκαετίες κυρίως σε σχέση με τις ευκαιρίες
που μας δόθηκαν, από τις οποίες ελάχιστες
εκμεταλλευτήκαμε, από την ένταξη της
Ελλάδας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικο-
γένεια. Οι περισσότερες από τις προσπά-
θειες που έγιναν για την προώθηση των
προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές είχαν
να κάνουν με ιδιώτες. Από την πλευρά
της πολιτικής ηγεσίας, μετρημένοι στα
δάχτυλα είναι οι υπουργοί που είχαν
στον τομέα της ευθύνης τους τον αγροτικό
τομέα και οι οποίοι είχαν όραμα, αλλά
και σχέδιο για να στηρίξουν την εξω-
στρέφεια της αγροτικής μας παραγωγή.
Τους περισσότερους που βρέθηκαν στο
πάλαι ποτέ υπουργείο Γεωργίας και σή-
μερα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
δεν τους αφορούσε καν το θέμα. Δεν
τους αφορούσε γιατί είχαν στόχο να ανα-
λάβουν κάποιο άλλο υπουργείο, γιατί
κυρίως θεωρούσαν το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης που τελικά είχαν ανα-
λάβει, «υπουργείο δεύτερης διαλογής».
Κάποιοι άλλοι υπουργοί του παρελθόντος
έκαναν πολλά ταξίδια, χωρίς αυτά τις πε-
ρισσότερες φορές να έχουν περιεχόμενο
και αποτέλεσμα. Αυτά που συνέβησαν
στο παρελθόν, δεν μπορούν άλλο να κα-
θορίζουν την πορεία μας στο μέλλον. Το
ζήτημα της εξωστρέφειας της αγροτικής
παραγωγής ήρθε η ώρα να γίνει εθνικός
στόχος. Η κρίση που περνάει η χώρα,
αλλά και οι δυνατότητες που έχει η αγρο-
τική μας παραγωγή δείχνουν τον δρόμο
που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. 

τικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ)
χαμηλότοκων δανείων για επι-
χειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε αγροτικές περιοχές. 

σελ. 43

Τι πρέπει να γνωρίζουμε
για τη συχνή 

κατανάλωση καφέ
Καμία συσχέτιση του καφέ με
την εμφάνιση διαφόρων τύπων
καρκίνου ή με την πρόκληση
θανάτου λόγω εμφάνισης καρ-
διαγγειακών προβλημάτων, έδει-
ξε η πιο πρόσφατη μελέτη του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ακό-
μη και σε ανθρώπους που έπιναν
6 φλιτζάνια καφέ την ημέρα! 

σελ. 48

δώδεκα οίνοι έχουν πιστοποιηθεί
μέχρι σήμερα στην Κρήτη (ΠΟΠ
και ΠΓΕ), όπως τονίστηκε σε ευ-
ρεία σύσκεψη, που συγκάλεσε
η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης,
με θέμα τη διαδικασία σύνταξης
φακέλων για την κατοχύρωση
των προτεινόμενων προϊόντων
ως ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ και Ορεινής
Παραγωγής. 

σελ. 16

Ειδική ομάδα για 

τις αυτόχθονες φυλές
Έστω και στο παρά πέντε, το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων αποφάσισε, για
πρώτη φορά, να ασχοληθεί σο-
βαρά με τη διάσωση και τη δια-

τήρηση των ελληνικών φυλών
αιγοπροβάτων. 

σελ. 38

Καλά δείγματα από
το αποξηραμένο σύκο

Στις πρωιμότερες περιοχές φέτος,
δηλαδή στην Πελοπόννησο, ήδη
στέλνουν τα πρώτα φορτία στο
εξωτερικό και μιλούν για μια αρ-
κετά καλή χρονιά. Στην Εύβοια
φεύγουν από το χωράφι και κά-
νουν τις πρώτες εκτιμήσεις.

σελ. 39

Χαμηλότοκα δάνεια για 
τις αγροτικές περιοχές

Αρχίζουν τις επόμενες ημέρες οι
χορηγήσεις από το Ταμείο Αγρο-

Διαδικασίες-εξπρές για 
τις Γεωργοπεριβαλλοντικές

Ενισχύσεις
Απλοποιούνται οι διαδικασίες
και διευκολύνεται η ένταξη των
δικαιούχων στο Μέτρο «Γεωρ-
γοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»
του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, μετά την υπογραφή
σχετικής Κοινής Υπουργικής Από-
φασης από τους υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Ανάπτυξης και τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οικονομικών. 

σελ. 12

Πιστοποίηση κρητικών 
τροφίμων και οίνων 

Δεκαεννέα είδη τροφίμων και

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επέστρεψε στα
Θοδωρού, ο Θοδωρής

Oκρητικός αίγαγρος επέστρεψε στο φυσικό του
περιβάλλον, στο νησάκι Θοδωρού, έχοντας

αποθεραπευτεί πλήρως από τη ρήξη χιαστών, που
τον ταλαιπωρούσε. Το μικρό ζώο, ηλικίας πλέον
έξι μηνών, βρισκόταν πάνω στη νησίδα, όπου ανα-
πτύσσονται και μεγαλώνουν οι αίγαγροι, μέσα σε
φυσικό περιβάλλον και σε προστατευμένη περιοχή.
Εντοπίστηκε αρχικά από επιβαίνοντες σε μικρό
τουριστικό σκάφος, που βρισκόταν κοντά στη
νησίδα, κάνοντας βόλτες στη θάλασσα. Η παρέμβαση
ήταν άμεση και υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών
Χανίων με άλλο σκάφος έφθασε στη νησίδα και
βρήκε τον μικρό κρητικό αίγαγρο στο σημείο που
του υποδείχτηκε με εμφανή ίχνη εξάντλησης. Το
ζώο μεταφέρθηκε στα Χανιά, εξετάστηκε από
ειδικούς, του έγινε ακτινογραφία και του χορηγήθηκαν
ενέσεις βιταμίνης Β12. Κατόπιν, μεταφέρθηκε αε-
ροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, όπου εγχειρίστηκε
με επιτυχία και επιστρέφοντας στα Χανιά ακολου-
θήθηκε πρόγραμμα ενδυνάμωσής του, για να φτά-
σουμε στο πρωί της Τρίτης, που ο μικρός Θοδωρής
γύρισε στο φυσικό του περιβάλλον.

Γιάννης Τασσιόπουλος
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ΟΓΑ: Ρύθμιση ασφαλιστικών
χρεών σε 46 δόσεις 

Σ
ύμφωνα με εγκύκλιο του

ΟΓΑ, όπου ορίζονται λεπτο-
μερώς οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις για την υπαγωγή

στη νέα ρύθμιση, το σύνολο των
οφειλών που έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσμες στις 31/12/2012 ξεπερνά
τα 530 εκατ. ευρώ. 

Όροι και προϋποθέσεις 
Στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα
να υπαχθούν όσοι έχουν οφειλές
προς τον ΟΓΑ και έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δε-
κεμβρίου 2012 και απευθύνεται σε
οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί
σε προηγούμενη ρύθμιση, αλλά και
σε όσους, εφόσον υπήχθησαν, έχουν
εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης
προηγούμενων ρυθμίσεων. 
Βασική προϋπόθεση για την υπα-
γωγή στη νέα ρύθμιση είναι οι ασφα-
λισμένοι αγρότες να μην έχουν οφει-
λές στον ΟΓΑ από την 1η Ιανουαρίου
του 2013 και μετά. Δηλαδή, να κα-
ταβάλλονται ανελλιπώς (χωρίς δια-
κοπή) οι τρέχουσες ασφαλιστικές
εισφορές από 1/1/2013 και εφεξής.
Σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή
καταβολής εισφοράς, τότε δεν οι
ασφαλισμένοι δεν μπορούν να υπαχ-
θούν στη ρύθμιση. 

Οι δόσεις
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο διακα-
νονισμός γίνεται σε 46 δόσεις και
δεν μπορεί να επεκτείνεται πέραν
της 30/6/2017. Η καθυστερημένη

ένταξη στη ρύθμιση μειώνει ανάλογα
τον αριθμό δόσεων. Δηλαδή, ένας
ασφαλισμένος του ΟΓΑ που θα κάνει
αίτηση σήμερα, θα πρέπει να κα-
ταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης,
ώστε να ρυθμίσει την οφειλή του
σε 46 μήνες. Αν κάνει αίτηση, τον
επόμενο μήνα, οι δόσεις μειώνονται
σε 45 κ.ο.κ. 

Δικαιούχοι
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν
οφειλές που ξεκινούν από τα 500
ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση ορίζεται
από 20 έως 200 ευρώ. Το ελάχιστο
ποσό δόσης, ανάλογα με το ύψος
της οφειλής, είναι: 

8Aπό 500 έως 1.380 ευρώ: 20 ευ-
ρώ,

8από 1.380 έως 3.000 ευρώ: 50 ευ-
ρώ,

8από 3.000 έως 5.000 ευρώ: 75 ευ-
ρώ,

8από 5.000 έως 7.000 ευρώ: 100
ευρώ.

Για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ
το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται
στα 2.000 ευρώ. 
Η καταβολή της πρώτης δόσης θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός
7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα
υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. 
Οι υπολειπόμενες δόσεις καταβάλ-
λονται στο τέλος του επόμενου μήνα
από την καταβολή της πρώτης δό-
σης. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
επιτρέπεται η καθυστέρηση πλη-
ρωμής μιας μόνο δόσης. Η καταβολή

της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την
ημερομηνία καταβολής της επόμε-
νης δόσης με προσαύξηση εκπρό-
θεσμης καταβολής 15%. Η εξόφληση
των δόσεων θα γίνεται με πάγια εν-
τολή χρέωσης λογαριασμού ή με
απλή εντολή σε τράπεζα. 

Υποβολή - Δικαιολογητικά 
Η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου
του ΟΓΑ στη διεύθυνση www.oga.gr.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική αί-
τηση, ο οφειλέτης, που το συνολικό
χρέος του στον ΟΓΑ δεν ξεπερνά
τα 5.000 ευρώ, υποχρεούται να προ-
σκομίσει στον Οργανισμό υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία θα αναφέρει
ότι δεν έχει καταδικαστεί ή διωχθεί
ποινικά για φοροδιαφυγή και να δη-
λώνει την αδυναμία εξόφλησης του
συνόλου του ποσού της οφειλής
του τη δεδομένη χρονική στιγμή,
καθώς και την ανταπόκρισή του στις
μηνιαίες δόσεις. 
Όταν η συνολική οφειλή είναι πάνω
από 5.000 ευρώ, στην υπεύθυνη δή-
λωση πρέπει να αναφέρονται όλα
τα παραπάνω, καθώς και λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά
του, τα χρηματικά διαθέσιμά του,
την ακίνητη περιουσία του και το
σύνολο των οφειλών του. 
Ειδικότερα, πληροφορίες που αφο-
ρούν: 
8Κινητές αξίες,
8ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε

μορφής,

8ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
8αριθμούς τραπεζικών λογαρια-

σμών και το ύψος αυτών,
8οχήματα των οποίων έχει την κυ-

ριότητα,

8απαιτήσεις από τρίτους,
8οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία

και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου
ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς
τρίτους, εφόσον υφίστανται. 
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Τις οφειλές τους προς 
τον Οργανισμό Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μπορούν
να ρυθμίσουν περίπου
230.000 αγρότες, με
ελάχιστον ποσό δόσης,
ανάλογα με το ύψος 
της συνολικής οφειλής, 
τα 20 ευρώ. 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net) 

Αντιμέτωποι με κατασχέσεις

Αντιμέτωποι με κατασχέσεις θα βρεθούν όσοι αγρότες δεν σπεύσουν
να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους όφειλες ή δεν μπορέσουν

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της νέας ρύθμισης. Όπως
ορίζεται στην εγκύκλιο, το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται αν ο
οφειλέτης: 
8Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 
8Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της

μίας φοράς.
8Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία, προκειμένου να

του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες: 
α) Ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης (αναπροσαρμόζεται

το ποσό των υπολειπόμενων οφειλόμενων εισφορών). 
β) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφει-

λής.
γ) Ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στη ρύθμιση. 
δ) Η οφειλή του διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών

Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προ-
βλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα. 

Τι είναι το ΚΕΑΟ
Ουσιαστικά μέσω του ΚΕΑΟ τίθεται σε λειτουργία ένα ενιαίο σύστημα
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών,
το οποίο θα ισχύει για όλα τα Ταμεία και τον ΟΓΑ. Στις βασικές του
αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η διαδικασία επιβολής κατασχέσεων
και πλειστηριασμών σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών. 
Το ΚΕΑΟ, αφού βεβαιώσει μια οφειλή εισφορές ως ληξιπρόθεσμη
θα προχωρεί στη σύνταξη Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. Από ’κει και
πέρα θα ενημερώνει τον οφειλέτη για την ύπαρξη και το ύψος του
ληξιπρόθεσμου χρέους του, με τη χρήση κάθε πρόσφορου μέσου,
δηλαδή μέσω τηλεφώνου ή sms ή e-mail ή ακόμη και με τη χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.λπ.)! Θα τον
καλεί δε να προχωρήσει άμεσα στην τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου
χρέους του, εντός εύλογης προθεσμίας. Εάν ο οφειλέτης το επιθυμεί
οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα τον εντάσσουν σε καθεστώς ρύθμισης. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, που ο οφειλέτης δεν ανταποκρίνεται το
ΚΕΑΟ, θα προχωρεί στην έκδοση παραγγελιών κατάσχεσης και
υποθηκών και ακολούθως στη διενέργεια πλειστηριασμών επί
ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 
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Σ
το καλό κλίμα συντελούν

οι προβλέψεις της Διεθνούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής
Βαμβακιού (ICAC), που βλέ-

πει τον διεθνή δείκτη τιμών βάμβακος
«Cotlook A Index» να… σκαρφαλώνει
από τα 88 σεντς ανά λίβρα σε πάνω
από 1 δολάριο ανά λίβρα, αλλά και
οι θετικές εκτιμήσεις της εγχώριας
νηματουργίας που είδε στο πρώτο
εξάμηνο του 2013 να αυξάνεται κατά

20% η παραγωγή της, λόγω των αυ-
ξημένων παραγγελιών από τις ευ-
ρωπαικές χώρες. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών των θετικών
ενδείξεων είναι ότι οι περισσότεροι
παράγοντες του χώρου βλέπουν τι-
μές, τουλάχιστον στην αρχή της πε-
ριόδου, άνω των 50 λεπτών των κιλό,
από 37 έως 42 λεπτών πέρυσι, ενώ
κάποιοι πιο αισιόδοξοι δεν θα απέ-
κλειαν και επίπεδα τιμών ανάλογα
του 2011, όταν οι τιμές του σύσπορου
είχαν ξεπεράσει τα 60 λεπτά το κιλό. 
Η γενική εικόνα δείχνει, πέραν των
αυξημένων αποδόσεων και της καλής
ποιότητας, μείωση της παραγωγής
τουλάχιστον κατά 20% λόγω του πε-
ρυσινού… πατατράκ με τις τιμές και
την περιπέτεια με τις προσβολές
από το πράσινο σκουλήκι, γεγονότα
που οδήγησαν πολλούς παραγωγούς
σε άλλες καλλιέργειες. 
Οι περισσότεροι παραγωγοί που
έβαλαν και φέτος βαμβάκι, θεωρούν
τη φετινή χρονιά καθοριστική για
το μέλλον της καλλιέργειας και με-
ταφέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης
στους εκκοκκιστές, καθώς εάν επι-
μείνουν στην περυσινή τους τακτική
της συγκράτησης των τιμών, τότε η
καλλιέργεια θα οδηγηθεί σε πλήρη

μαρασμό, λόγω της ακόμα μεγαλύ-
τερης μείωσης των καλλιεργούμενων
στρεμμάτων. 

Το βλέμμα στο σκουλήκι 
Την ίδια ώρα, με το άγχος πιθανών
προσβολών από το πράσινο σκου-
λήκι ζουν οι βαμβακοπαραγωγοί.
Μέχρι στιγμής, πέραν κάποιων προ-
βλημάτων σε περιοχές της Λάρισας,
στις υπόλοιπες βαμβακοπαραγωγικές
περιοχές η κατάσταση είναι καλή. 
Τις τελευταίες μέρες, μόνο, παρα-
τηρήθηκε μια αύξηση του αριθμού
των συλλήψεων στις παγίδες του
πράσινου σκουληκιού στον Έβρο,
σύμφωνα με το τρίτο τακτικό δελτίο
προγράμματος γεωργικών προει-

δοποιήσεων φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας. 
Όπως καταγράφουν οι γεωπόνοι
του Κέντρου, οι πρώιμες βαμβακο-
φυτείες της περιοχής του Έβρου βρί-
σκονται στο τέλος της καρποφορίας,
ενώ οι όψιμες, που είναι περίπου το
10% βρίσκονται στο 40-50% της
καρποφορίας. 
Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη γενιά
του πράσινου σκουληκιού και ο αριθ-
μός των συλλήψεων είναι μικρότερος
και με περίπου δέκα ημέρες καθυ-
στέρηση σε σχέση με την προηγού-
μενη χρονιά. 
Οι βαμβακοκαλλιεργητές πρέπει να
ελέγχουν τις φυτείες τους κάθε δυο-
τρεις μέρες και μόνο εάν διαπιστώ-
σουν πέντε ζωντανά σκουλήκια στις
100 κορυφές θα πρέπει να προβούν
άμεσα σε χημική καταπολέμηση. 
Φυτείες με αυξημένο κίνδυνο προ-
σβολής από το πράσινο σκουλήκι
είναι οι όψιμες φυτείες, που έχουν
ακόμη χτένια και λουλούδια στην
κορυφή. 
Φυτείες με καρύδια στην κορυφή
έχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο προ-
σβολής. Οι ψεκασμοί πρέπει να γί-
νονται είτε αργά το απόγευμα είτε
πολύ νωρίς το πρωί με τα εγκεκριμένα
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Σε χρονιά γενναιόδωρης
ανταμοιβής των φανατικών 
της καλλιέργειας βαμβακιού
εξελίσσεται η φετινή. Λίγες
εβδομάδες πριν από την έναρξη
της νέας εκκοκκιστικής
περιόδου, οι πιστοί του «λευκού
χρυσού» βλέπουν τις αποδόσεις
στα χωράφια τους, ελέω και των
καλών καιρικών συνθηκών, να
σπάνε κάθε ρεκόρ, ενώ και οι
τιμές σε σχέση με την περυσινή
καταστροφική χρονιά εκτιμάται
ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα 
και τα επίπεδα του 2011.

Για… πάρτι ετοιμάζονται οι «φανατικοί»   

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Οι περισσότεροι

παραγωγοί που έβαλαν

και φέτος βαμβάκι,

θεωρούν τη φετινή

χρονιά καθοριστική για το

μέλλον της καλλιέργειας 



εντομοκτόνα και ακολουθώντας τις
οδηγίες που αναγράφονται στις ετι-
κέτες των συσκευασιών. 
Άσκοποι ψεκασμοί ή προληπτικοί
εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που
βρίσκονται στις βαμβακοφυτείες
και πιθανόν να υπάρξουν προβλή-
ματα αργότερα από άλλους εχθρούς
(αφίδες, τετράνυχος), οι οποίοι προς
το παρόν ελέγχονται. 

Διεθνώς
Παρά τη διατήρηση σε υψηλά επί-
πεδα των αποθεμάτων, η Διεθνής
Συμβουλευτική Επιτροπή Βαμβακιού
βλέπει αύξηση της τιμής του προ-
ϊόντος διεθνώς, λόγω των εξελίξεων
στην Κίνα. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική έκ-
θεση της ICAC, η παγκόσμια βιομη-
χανία βάμβακος τα επόμενα χρόνια

θα καθορίζεται από τις εκάστοτε
αποφάσεις της κυβέρνησης της Κίνας,
γεγονός που οφείλεται στο πρό-
γραμμα ενίσχυσης της εγχώριας πα-
ραγωγής και στην πολιτική των υψη-
λών αποθεμάτων.  
Να σημειωθεί ότι η κινεζική κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει
και το 2013-2014 το πρόγραμμα
στήριξης των εθνικών αποθεμάτων
στο βαμβάκι (ενίσχυση προς τους
αγρότες με 20.400 γουάν ανά τόνο
από το εθνικό απόθεμα), με στόχο
τα αποθέματα της χώρας να ανέλ-
θουν μετά ένα έτος σε 12 εκατ. τόνους.
Αυτό σε συνδυασμό με την εκτίμηση
της ICAC που αναφέρει ότι τα παγ-
κόσμια αποθέματα στο τέλος της
εμπορικής περιόδου 2013-2014 θα
κυμανθούν στα 19,8 εκατ. τόνους,
θα έχει ως αποτέλεσμα μόλις τα 8
εκατ. τόνοι να είναι διαθέσιμα στην

παγκόσμια αγορά εκτός της Κίνας. 
Ως εκ τούτου, αναμένεται αύξηση
στο διεθνή δείκτη τιμών βάμβακος
«Cotlook A Index» από 88 σεντς ανά
λίβρα σε πάνω από 1 δολάριο ανά
λίβρα. 
Τέλος, οι προβλέψεις της ICAC ανα-
φέρουν ότι η παραγωγή βάμβακος
στην Κίνα για το 2013-2014 αναμέ-
νεται να είναι αμετάβλητη σε σχέση
με την προηγούμενη περίοδο, ενώ
αντίστοιχα η παραγωγή στην Ινδία
αναμένεται να αυξηθεί κατά μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους, λόγω
της καλής εποχής των μουσώνων.
Η παραγωγή στις ΗΠΑ αναμένεται
να μειωθεί εξαιτίας του ξηρού καιρού
και των υψηλών τιμών του καλαμ-
ποκιού και της σόγιας. Στο Πακιστάν,
στη Βραζιλία, στο Ουζμπεκιστάν και
στις υπόλοιπες χώρες αναμένεται η
παραγωγή να κυμανθεί στα επίπεδα
του 2012-2013. 
Συνολικά, η παγκόσμια παραγωγή
την περίοδο 2013-14 προβλέπεται
να ανέλθει στους 25,6 εκατ. τόνους,
την ίδια ώρα που η παγκόσμια κα-
τανάλωση υπολογίζεται να φτάσει
τους 24 εκατ. τόνους. 
Τα παγκόσμια αποθέματα στο τέλος
της περιόδους εκτιμώνται ότι θα
φτάσουν σε 19,8 εκατ. τόνους. Η
παγκόσμια παραγωγή έτσι θα ξεπε-
ράσει την κατανάλωση αθροιστικά
κατά 11 εκατ. τόνους, από το 2010-
2011 μέχρι το τέλος του 2013-2014
και θα καταλήξει στο διπλασιασμό
των παγκόσμιων αποθεμάτων μέσα
σε 4 περιόδους. 
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Ενδείξεις ζωής για τη συρρικνωμένη, σε έξι μόνο εταιρείες και ταλαι-
πωρημένη από τον ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία,

εγχώρια κλωστοϋφαντουργία καταγράφει στα τελευταία της στοιχεία
η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς πτώσης
της ζήτησης, κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 αύξηση στην
παραγωγή της κατά 19,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2012. 
Η εξέλιξη αποδόθηκε από επιχειρηματίες του κλάδου στην αυξημένη
ζήτηση από τις άλλες ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της
«στροφής» μεγάλων πελατών από παραγωγούς χωρών του τρίτου
κόσμου σε Έλληνες παραγωγούς νημάτων, κυρίως για ποιοτικούς λόγους.
Μάλιστα, οι ίδιοι επιχειρηματίες εκτιμούν οτι η αύξηση της παραγωγής
το τρέχον έτος θα μπορούσε να ήταν πολλαπλάσια, αν υπήρχαν οι ίδιοι
όροι ανταγωνισμού με τους άλλους Ευρωπαίους νηματουργούς,
αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το ενεργειακό κόστος
και το κόστος του χρήματος το οποίο παραμένει στην Ελλάδα πολύ
υψηλότερο από εκείνο των άλλων Ευρωπαίων ανταγωνιστών. 

Ανακάμπτουν οι κλωστές;

    του βαμβακιού 

Παρά τη διατήρηση 

σε υψηλά επίπεδα 

των αποθεμάτων, 

η Διεθνής Συμβουλευτική

Επιτροπή Βαμβακιού

βλέπει αύξηση της τιμής

του  προϊόντος διεθνώς,

λόγω των εξελίξεων 

στην Κίνα 

Επιτακτική παρουσιάζεται φέ-
τος η ανάγκη προστασίας από

τον δάκο, καθώς διανύουμε μία
από τις πιο δύσκολες ελαιοπα-
ραγωγικές χρονιές πανελλαδικά. 
Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμο-
κρασίες και οι ισχυροί νοτιάδες
που επικράτησαν το 
μήνα δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου,
οδήγησαν ακόμα και σε μηδενική
παραγωγή, που αγγίζει κατά μέσο
όρο το ποσοστό του 30%. 
Οι απώλειες υπολογίζονται ότι
θα ξεπεράσουν τα 200 έως 300
εκατ. ευρώ πανελλαδικά. Οι ελαι-
οπαραγωγοί καλούνται να αντι-
μετωπίσουν τη σχινοκαρπία των
καλλιεργειών τους, τη στιγμή που
νιώθουν αβοήθητοι από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, λόγω της ελλιπής
δράσης του, αφού για ακόμη μία
χρονιά η δακοκτονία είτε δεν
πραγματοποιήθηκε σε αρκετές
περιοχές είτε καθυστέρησε να
λάβει χώρα. 
Ο Σεπτέμβριος και οι πρώτες
βροχοπτώσεις χτυπάνε απειλη-
τικά την… πόρτα των ελαιοπα-
ραγωγών. Οι μέτριες θερμοκρα-
σίες που καταγράφονται το μήνα
αυτό δημιουργούν τις ιδανικό-
τερες συνθήκες για την ανάπτυξη
και την εξέλιξη του εντόμου του
δάκου. Επομένως, συνίσταται ιδι-
αίτερη προσοχή και «στροφή»
των καλλιεργητών σε τρόπους
αποτελεσματικούς και σε συστή-
ματα που τηρούν επιτυχώς τα
κριτήρια της Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας. 
Στη βόρεια παραλιακή ζώνη της
Κρήτης, μέσα από ένα δίκτυο πα-
γίδων, έχουν καταγραφεί διεξο-
δικά οι γενεές του δάκου, με τε-
λευταία να καταδεικνύουν την
περίοδο από 5.08.2013 έως
12.08.2013 (125 δάκοι/ανά πα-
γίδα) ως την πιο γόνιμη περίοδο
για την τρέχουσα γενεά. Με βάση
λοιπόν το βιολογικό κύκλο του
δάκου, η γενεά του Σεπτεμβρίου
αναμένεται τεράστια και υπολο-
γίζεται στις 20.09.2013. 
Με στόχο την άμεση και αποτε-
λεσματικότερη προστασία ενάν-
τια στον δάκο, η εγκατάσταση
της «ΔΑΚΟΦΑΚΑΣ», το αργότερο
μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου,
είναι η ενέργεια στην οποία οφεί-
λουν να προχωρήσουν οι παρα-
γωγοί, προκειμένου να σώσουν
ό,τι έχει απομείνει από την πα-
ραγωγή τους. 

«ΔΑΚΟΦΑΚΑ» 
από 10 Σεπτεμβρίου 
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Αποχώρησε από 
την Επιτροπή που
επεξεργάζεται 
την πρόταση σχεδίου νόμου
για τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς, 
ο κ. Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου, ομότιμος
καθηγητής του Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Εκτός ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Μ
ε επιστολή του προς τον

υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο

κ. Παπαγεωργίου με ιδιαίτερα αιχμηρό
λόγο εξηγεί τους λόγους αποχώρησής
του από την ομάδα εργασίας, οι οποίοι
κατά βάση αφορούν σε διαφοροποί-
ηση τόσο της πολιτικής, του τελικού
κειμένου που επιχειρείται να διαμορ-
φωθεί και των μελών της επιτροπής. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται
στη δήλωση αποχώρησης «ο λόγος
είναι απόλυτα κατανοητός σε εσάς
(αναφερόμενος στον υπουργό) κα-
θόσον κατά τη συζήτηση (1η συνε-
δρίαση της ομάδας την 1η Αυγούστου)
έγινε προφανές ότι οι απόψεις μου
για τις θεμελιώδεις αρχές του συνερ-

γατισμού φάνηκαν τουλάχιστον πε-
ρίεργες σε εσάς. Ακόμη και οι απόψεις
μου ότι θα πρέπει να εκλείψουν οποι-
εσδήποτε αναγκαστικού χαρακτήρα
υφιστάμενες διατάξεις και ότι οι συ-
νεταιρισμοί θα πρέπει να έχουν την
ελευθερία να σχηματίζουν δευτερο-
βάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις,
θεωρήθηκαν αμφισβητούμενες από
εσάς. Επειδή, προσωπικά, θεωρώ
αδιαπραγμάτευτες τις θεμελιώδεις
αρχές του συνεργατισμού που είναι
παγκοσμίως αποδεκτές και υποστη-
ρίζονται από τον ΟΗΕ και από τη Σύ-
σταση 193 του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας αλλά και έχουν υιοθετηθεί
από την Ε.Ε., μου είναι αδύνατο να
υποστηρίξω διαφορετικές απόψεις
κατά τη διαμόρφωση ενός σχεδίου

νόμου για τους αγροτικούς συνεται-
ρισμούς. Από τις θέσεις που διατυ-
πώσατε στην ομάδα εργασίας, προ-
κύπτει ότι έχετε ήδη διαμορφωμένες
προσωπικές απόψεις για το θεσμικό
πλαίσιο των συνεταιρισμών και έχετε
υπόψη σας και ‘‘νέες μορφές συνερ-
γατισμού’’, όπως τις εκθέσατε και στη
συνέντευξή σας στην εφημερίδα ‘‘Ναυ-
τεμπορική’’ της 8ης Ιουλίου 2013, στις
οποίες μορφές, έχετε περιλάβει τη
‘’συμβολαιακή γεωργία’’, τις ‘‘συμπρά-
ξεις’’ κ.λπ. Άποψή μου είναι ότι, ως
υπεύθυνος εκφραστής της βούλησης
της Πολιτείας, έχετε κάθε δυνατότατα
να στηρίζετε οποιεσδήποτε μορφές
συλλογικής ενέργειας, ακόμη και τις
ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι οι
αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του

Νόμου 4015/2011. Όμως, η ομάδα
εργασίας συγκροτήθηκε με σκοπό
να σας προτείνει ‘‘σχέδιο νόμου για
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς’’,
όπως αναφέρει απόφασή σας και όχι
για να ρυθμίσει διάφορες μορφές
συλλογικής δράσης». 
Και καταλήγει ο κ. Πετρόπουλος ση-
μειώνοντας ότι «η παρούσα επιστολή
αποτελεί και την τυπική δήλωση απο-
χώρησης από την ομάδα εργασίας.
Η ανάγκη αποστολή της επιστολής
προέκυψε από την κοινοποίηση και
σε εμένα της νέας απόφασή σας για
διεύρυνση της ομάδας εργασίας με
ένα ακόμη μέλος ως ‘‘συντονιστή
στην πρωτοβουλία για την ενοποίηση
του αγροτικού συνδικαλιστικού κι-
νήματος’’». 

«Ωφέλιμοι» 
οι νέοι κανόνες

διακίνησης-
εμπορίας 

προϊόντων 

Αμεση θετική επίπτωση στις τιμές αλλά και
στην ποιότητα των προσφερομένων προ-

ϊόντων θα έχει η εφαρμογή των «Κανόνων
Διακίνησης-Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) στην εμπορία-διακί-
νηση-διάθεση των νωπών οπωροκηπευτικών
στην εγχώρια αγορά, όπως εκτιμά ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT–
HELLAS. 
Σε δήλωσή του για το θέμα, ο ειδικός Σύμβουλος
του Συνδέσμου, Γ. Πολυχρονάκης, σημειώνει
ότι «μέχρι σήμερα παρατηρείτο το φαινόμενο
στην εγχώρια αγορά να υφίστανται έμποροι
πολλών ταχυτήτων, ήτοι αυτών που τυποποιούν
υποχρεωτικά τα προϊόντα τους βάσει των κοι-
νοτικών εμπορικών προδιαγραφών σε τυπο-
ποιητήρια-συσκευαστήρια και σε αυτούς που
διακινούν, παρά τη ρητή απαγόρευση, προϊόντα
ατυποποίητα, εντός και εκτός Ελλάδος, μη δια-
θέτοντες εγκαταστάσεις τυποποίησης χωρίς
κανείς να φροντίζει για την υγιεινή και ασφάλεια
των καταναλωτών και με προϊόντα που δεν
διέθεταν σήμανση για την συγκρισιμότητα
των μεγεθών, της ποιότητας και της ιχνηλασι-
μότητάς τους κατά παράβαση των κοινοτικών
κανονισμών». 
Η εφαρμογή της υποχρεωτικής τυποποίησης

και των κοινοτικών-εθνικών εμπορικών προ-
τύπων, με την εφαρμογή από 1/9/2013 της
ΔΙΕΠΠΥ, εκτιμάται από το σύνδεσμο ότι θα
επιτρέψει στις επιχειρήσεις του κλάδου να
δράσουν ανταγωνιστικά και σε αυτή την αγορά,
με διαφάνεια και προς όφελος του Έλληνα κα-
ταναλωτή, τόσο από απόψεως ποιότητας αλλά
και τιμής. Ως διαλογή και τυποποίηση νωπών
οπωροκηπευτικών προϊόντων θεωρείται η
διαδικασία προετοιμασίας των προϊόντων της
πρωτογενούς παραγωγής για την τοποθέτηση
στην αγορά, με βάση ορισμένα εθνικά, κοινοτικά
και διεθνή εμπορικά πρότυπα εμπορίας και
ποιότητας. Η τυποποίηση και η συσκευασία
πραγματοποιείται πάντοτε σε ειδικές εγκατα-
στάσεις, τα συσκευαστήρια. Εκεί γίνεται η δια-
λογή κατά ποικιλία και κατά ποιοτική κατηγορία,
που είναι κατά σειρά από την ανώτερη προς
την κατώτερη: κατηγορία EXTRA, κατηγορία
Ι και κατηγορία ΙΙ. 
Η υποχρεωτική τυποποίηση δεν σημαίνει κατά
ανάγκη και υποχρεωτική ή συγκεκριμένη συ-
σκευασία των προϊόντων. Επιτρέπεται σε
σημεία λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές,
σούπερ μάρκετ κ.ά., η έκθεση του προϊόντος
σε πάγκους «χύμα», µε την προϋπόθεση, όμως,
της σαφούς διάκρισης σε ποιοτικές κατηγορίες
και την κατάλληλη σήμανση. 



Ε
δώ και σχεδόν μία πεντα-

ετία που η Ελλάδα βρίσκε-
ται σε καθεστώς ύφεσης,
η εξαγωγική δραστηριό-

τητα αποτελεί για την πλειονότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων τη σα-
νίδα σωτηρίας τους. Και όχι μόνο γι’
αυτές, αλλά και για την οικονομία
της χώρας γενικότερα. Η συνεχής
άνοδος των ελληνικών εξαγωγών
είναι το πιο θετικό μήνυμα, στο οποίο
στηρίζονται οι ελπίδες περί ανάκαμ-
ψης. 
Η αιφνίδια ανακοπή του τριετούς
εξαγωγικού ράλι τον Ιούνιο προβλη-
ματίζει, ενώ παράλληλα αποδεικνύει
πως η χώρα «υποφέρει» τόσο από
έλλειψη σοβαρού εξαγωγικού μον-
τέλου, που θα έπρεπε να ήταν ο
«μπούσουλας» των εξαγωγικών επι-
χειρήσεων, όσο και από πολύπλοκη
γραφειοκρατία και κυρίως από…
ρευστότητα, χωρίς την οποία η χρη-

ματοδότηση που απαιτείται είναι
αδύνατη! 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ), που είδαν την πε-
ρασμένη εβδομάδα το φως της δη-
μοσιότητας, οι συνολικές ελληνικές
εξαγωγές μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά
8,7%, ενώ εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών η πτώση άγγιξε το 11,4%.
Το χειρότερο δε είναι πως οι αρχικές
εκτιμήσεις έκαναν λόγο για υποχώ-
ρηση της τάξεως του 7,2%, συνυ-
πολογίζοντας και τα πετρελαιοειδή. 
Την ίδια στιγμή, «καμπανάκι κινδύ-
νου» κρούει η κάμψη της τάξεως
του 15,8% που κατέγραψαν οι εξα-
γωγές προς τις τρίτες χώρες. Η πτώση
αυτή αποδεικνύει πως η στρατηγική
εξωστρέφειας που ακολουθούν οι
ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία
χρόνια «μπάζει» από προοπτικές.
Που σημαίνει πως οι περισσότερες

εξ’ αυτών στράφηκαν προς τις διε-
θνείς αγορές, από τη στιγμή που
στην εγχώρια δεν «κουνιέται φύλλο».
Η εξωστρέφεια δηλαδή αποτέλεσε
τη λύση ανάγκης. 
Παράγοντες από την εγχώρια αγορά
σχολιάζοντας τα στοιχεία που ανα-
κοίνωσε ο ΠΣΕ, τονίζουν πως οι Έλ-
ληνες επιχειρηματίες, λόγω σοβαρού
προβλήματος ρευστότητας, συνει-
δητοποιούν πλέον πως τα «κουκιά»
για τη συνέχιση της εξαγωγικής τους
δραστηριότητας, δεν βγαίνουν. Η
χρηματοδότηση είναι ακριβή και
δεδομένων των συγκυριών… αδύ-
νατη. 

Το τέλος
Με τόσες δυσκολίες και
ενώ η κατάσταση στο
εσωτερικό, από άποψη
αποκατάστασης της χρηματοδότη-
σης, δεν φαίνεται να αλλάζει ριζικά,
σύντομα οι περισσότερες επιχειρή-
σεις σκέφτονται να σταματήσουν
την εξαγωγική τους πορεία για κάποιο
χρονικό διάστημα. 
Γεγονός που αποδεικνύουν και πρό-
σφατες έρευνες, σύμφωνα με τις
οποίες μία στις τρεις επιχειρήσεις,
από αυτές που πραγματοποιούν εξα-
γωγές, βλέπει μείωση των εξαγωγών
της το β’ εξάμηνο του έτους, από
μία στις τέσσερις που ήταν το α’ εξά-
μηνο. Την ίδια στιγμή, μόνο το 26%

των επιχειρήσεων έδωσε το α’ εξά-
μηνο έμφαση στη διεύρυνση των
εξαγωγών. Σημειώνεται, δε, ότι στην
Ελλάδα εξαγωγική δραστηριότητα
ασκεί μόλις το 1,57% του συνόλου
των ενεργών επιχειρήσεων, ενώ πάνω
από το 70% του συνόλου των εξα-
γωγών προέρχεται από 200 μεγάλες
εταιρείες. 

Τα πετρελαιοειδή
Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η
ολοένα και αυξανόμενη βαρύτητα
των πετρελαιοειδών στις συνολικές
ελληνικές εξαγωγές, γεγονός που
επηρεάζει σημαντικά και τις διακυ-
μάνσεις στην πορεία εξέλιξής τους.
Ειδικότερα, στο α' εξάμηνο του 2013,
το μερίδιο των πετρελαιοειδών στο
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών
διαμορφώνεται στο 39% του συνό-
λου, έναντι ποσοστού 34,2% στο α'
εξάμηνο του 2012 και μεριδίου 27,8%
στο α' εξάμηνο του 2011. Στην τριετία
αυτή, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών
ακολουθούν αυξητική πορεία
(+35,1% στο α' εξάμηνο του 2012,
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2011 και +20,5% στο α' εξάμηνο
του 2013, σε σχέση με αυτό του
2012). Σωρευτικά, σε σχέση με το α'
εξάμηνο του 2011 προκύπτει αύξηση
εξαγωγών πετρελαιοειδών της τάξης
του 62,9%, που συνέβαλε αποφα-
σιστικά στην άνοδο των συνολικών
εξαγωγών όλη αυτή την περίοδο. 
Ωστόσο, ο περιορισμός των ρυθμών
αύξησης των εξαγωγών πετρελαι-
οειδών το τελευταίο διάστημα, έχει
αντίστοιχο αντίκτυπο και στη δια-
μόρφωση του συνόλου των ελληνι-
κών εξαγωγών, δεδομένης της στα-
θεροποίησης των εξαγωγών σε όλες
τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων
στην περιοχή των 8,3-8,5 δισ. ευρώ
για τις περιόδους των μηνών Ιανουά-
ριος-Ιούνιος, κάθε έτους. 

Οι εισαγωγές
Οι πιέσεις που αφορούν στο εξωτερικό
εμπόριο της χώρας, αποτυπώνονται
και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα,
τον περασμένο Ιούνιο προέκυψε νέα
μείωση των εισαγωγών, τόσο συνολικά
(-9,2%, στα 3,77 δισ. ευρώ) όσο και
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών
(-2,4%). Και στην περίπτωση των ει-
σαγωγών η μείωση αυτή είναι μεγα-
λύτερη των αρχικών προβλέψεων (-
8,7%). Οι εισαγωγές της χώρας, ήταν
μειωμένες τόσο από τις χώρες της
Ε.Ε. (-2,2%), όσο και από τις Τρίτες
Χώρες (-15,3%).
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και

εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών
(-1,1% για τις χώρες της Ε.Ε. και -5,2%
από τις Τρίτες Χώρες). 
Σε επίπεδο εξαμήνου, οι συνολικές
εισαγωγές της Ελλάδας από τις χώρες
της Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 3,3% και από
τις Τρίτες Χώρες κατά 8,6%. Εξαιρου-
μένων των πετρελαιοειδών προκύπτει
υποχώρηση κατά 3% για τις χώρες
της Ε.Ε. και κατά 13,4% στις εισαγωγές
από Τρίτες Χώρες. Όπως και στην πε-
ρίπτωση των εξαγωγών, έτσι και στις
εισαγωγές, επιβεβαιώνεται η αυξα-
νόμενη εξάρτηση του εξωτερικού
εμπορίου της χώρας από τα πετρε-
λαιοειδή. Ενώ λοιπόν, στο α' εξάμηνο
του 2011, οι εισαγωγές των πετρε-

λαιοειδών αντιστοιχούσαν στο 28,5%
του συνόλου των ελληνικών εισα-

γωγών, το ποσοστό αυτό αυξή-
θηκε στο 36,4% το 2012, για να

σταθεροποιηθεί στα επίπεδα
αυτά (36,5%) με οριακή αύ-

ξηση και το 2013. 
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Οι Έλληνες

επιχειρηματίες λόγω

σοβαρού προβλήματος

ρευστότητας

συνειδητοποιούν 

πλέον πως τα «κουκιά»

για τη συνέχιση 

της εξαγωγικής τους

δραστηριότητας, 

δεν βγαίνουν

ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

Τις αντοχές της εγχώριας αγοράς και των Ελλήνων επιχειρηματιών,
που ξεκίνησαν γερά «ανοίγματα» στο εξωτερικό, δοκιμάζουν τα
χειρότερα της τελευταίας τριετίας στοιχεία για την πορεία των
εξαγωγών τον Ιούνιο, τα οποία ανακοινώθηκαν την περασμένη
εβδομάδα. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Προβληματίζει η κόπωση
στις εξαγωγές 
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Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον
τίτλο «30 τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα» από
την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυ-
κλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των
αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στοΔιαγωνισμόέχουν
όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από
το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι
υπάλληλοι της εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι
και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Επίσης τα
στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας διανομής
ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως
2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού
ορίζεται το Σάββατο 31 Αυγούστου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 30 τηλεσκοπικά
αλυσοπρίονα, τα οποία θα κερδίσουν 30 τυχεροί
νικητές. 

4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε τριάντα (30) φύλλα της Εφημερίδας, η
οποία θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 31 Αυ-
γούστου 2013, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφη-
μερίδας μια κόκκινη σφραγίδα με την ένδειξη
«ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό – αναγνώστες της εφημερίδας, οι
οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα,
θα βρουν τις σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν
(πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας στην
Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι
την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 (ώρες:
09:30 - 18:00). 
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφα-
νιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το
δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και απόλλυται
οριστικά για το συμμετέχοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς

αναγνώστες δεν έχει τη δυνατότητα να προσέλθει
αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας,
ώστε να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα
πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την
εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των
αγροτών» να δηλώσει τα στοιχεία του και στη
συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της
προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα γραφεία
της διοργανώτριας (Λεωφόρος Συγγρού 35
Τ.Κ. 117 43, Αθήνα). Το δώρο θα παραλαμβά-
νεται από τα γραφεία της εταιρείας κατόπιν τη-
λεφωνικής επικοινωνίας ή θα αποστέλλεται με
επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν
θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες και λοιπούς
διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της
31ης Αυγούστου 2013, σε περίπτωση που έχει
ανοιχθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο
η συσκευασία της εφημερίδας. 

4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού
θα ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο
επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί
ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς
που θα κερδίσουν τα έπαθλα με οποιονδήποτε
τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως -ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά- φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο
και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κάθε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την
απονομή του επάθλου, χωρίς καμία
πρόσθετη αμοιβή προς τους
συμμετέχοντες.

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Με ρυθμό χελώνας οι επιστροφές ΦΠΑ

Τ
ίκι αν έρχεται το Φθινόπωρο;

Οι υποσχέσεις για γρήγορη
εκκαθάριση των αιτήσεων
έχουν αποδειχθεί «γράμμα

κενό», λόγω των τεράστιων ελλεί-
ψεων προσωπικού, αλλά κυρίως
λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας
που έχει πέσει στα… χέρια των λίγων
Δ.Ο.Υ. που έχουν απομείνει στην ελ-
ληνική επαρχία. Το θέμα αποκτά δια-
στάσεις, καθώς εάν συνεχιστεί ο ση-
μερινός ρυθμός εκκαθάρισης των
αιτήσεων, τότε πολλοί αγρότες θα
πρέπει να περιμένουν μέχρι και τα
Χριστούγεννα για να λάβουν τα χρή-
ματα που δικαιούνται! 
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της η «Παραγωγή», από
τους περίπου 280.000-300.000 αγρό-
τες που εκτιμώνται ως δικαιούχοι
των επιστροφών ΦΠΑ, μόλις 133.000
έχουν πληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο,
από τους οποίους 120.000 είναι αγρό-
τες που έχουν πληρωθεί μέσω των
Συνεταιρισμών και οι υπόλοιποι είναι
μεμονωμένοι αγρότες. 

Τα ποσά που έχουν δοθεί μέχρι σή-
μερα μετά βίας φτάνουν τα 110 εκατ.
ευρώ, όταν το κονδύλι ενδέχεται να
ξεπεράσει και τα 250 εκατ. ευρώ. 
Το θέμα συζητήθηκε μεσοβδόμαδα
σε σύσκεψη του αναπληρωτή υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Μάξιμου Χαρακόπουλου με
τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο
Μαυραγάνη και το Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη. 
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να
παρεμβαίνει στις Δ.Ο.Υ., όπου ση-
μειώνονται καθυστερήσεις, προκει-
μένου οι αγρότες να λάβουν το συν-
τομότερο δυνατό τα χρήματα που
δικαιούνται από την επιστροφή ΦΠΑ. 

Στη Μεσαρά Κρήτης
Αποσπάσεις υπαλλήλων από τη Β’
στην Α’ Δ.Ο.Υ., ώστε να απασχοληθούν
αποκλειστικά με τις εργασίες της
επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες,
επιστράτευσαν οι αρχές στη Μεσαρά
του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, μετά

τις απειλές για αποκλεισμό των Εφο-
ριών αν οι παραγωγοί δεν εισπράξουν
άμεσα τα χρήματα που δικαιούνται. 
Οι αγρότες βρίσκονται σε επιφυλακή
και προειδοποιούν ότι θα προχω-
ρήσουν στις κινητοποιήσεις τους αν
δεν δεσμευθούν μέχρι το τέλος του
Αυγούστου τα ποσά της επιστροφής
στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Ως γνωστό, πολλοί από τους ιδιο-
κτήτες θερμοκηπίων της Μεσαράς
βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας,
καθώς δεν μπορούν να αγοράσουν
φυτώρια, ώστε να τα καλλιεργήσουν
για να παράγουν τον χειμώνα εκτός
εποχής κηπευτικά, από το εμπόριο
των οποίων επιβιώνουν.
Περίμεναν τα χρήματα της επιστρο-
φής ΦΠΑ το Μάιο για να αγοράσουν
τα φυτώρια, όμως είναι ήδη τέλος
Αυγούστου και δεν τα έχουν εισπρά-
ξει. 

Στην Ηλεία 
Την άμεση επιστροφή ΦΠΑ στους
αγρότες, έστω βάσει πλαφόν σε πρώτη
φάση, ώστε να «ανακουφιστούν» λίγο
από τα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, ζητούν και οι αγρο-
τοκτηνοτρόφοι της Ηλείας, οι οποίοι
πραγματοποίησαν παράσταση δια-
μαρτυρίας στη Δ.Ο.Υ. Πύργου. 
Όπως λένε, ο ορισμός πλαφόν –βάσει
παραγωγής– που όρισε το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
έχει ως αποτέλεσμα πολλοί αγρότες
να μην μπορούν να πάρουν την επι-
στροφή ΦΠΑ αν υπερβαίνουν το πλα-
φόν. 
Οι αιτήσεις τους θα πρέπει να περάσουν
από νέο έλεγχο και στη συνέχεια να
προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής
τους, κάτι που βέβαια συνεπάγεται
ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην
επιστροφή του ΦΠΑ. 

Πρόστιμα συνολικού
ύψους 32.500 ευρώ επέ-

βαλε το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε
15 εταιρείες για παρατυπίες
στην παραγωγή και διακίνηση
προϊόντων Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ), που διαπιστώθηκαν
στη διάρκεια ελέγχου. 
«Η ποιότητα παίζει καθορι-
στικό ρόλο στο ζήτημα της
προώθησης των προϊόντων
μας και αποτελεί προτεραι-
ότητά μας. Όμως, η ποιότητα
θέλει υποστήριξη και σεβα-
σμό, θέλει πιστοποίηση και
διασφάλιση από τις παρατυ-
πίες, τόσο στην παραγωγή
όσο και στη διακίνηση και εμ-
πορία», δήλωσε ο υπουργός
Αθανάσιος Τσαυτάρης, σημει-
ώνοντας πως «δεν μπορούν
κάποιοι στ’ όνομα της ποιότη-
τας να εκμεταλλεύονται τους
καταναλωτές. Οφείλουμε να
προστατεύσουμε τους κατα-
ναλωτές από παρόμοιες προ-
σπάθειες παραπλάνησής
τους». 

«Καμπάνες» 
για παρατυπίες

στα ΠΟΠ

«Θύματα» των περικοπών του μνημονίου και συγκεκριμένα 
του κλεισίματος πολλών επαρχιακών Δ.Ο.Υ. έπεσαν οι αγρότες
στο θέμα των επιστροφών ΦΠΑ. 

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Το σκόρδο (και το κρεμμύδι) είναι λαχανικό
ψυχρής εποχής. Οι χαμηλές θερμοκρασίες

όχι μόνο δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή του,
αλλά είναι απαραίτητες για το σχηματισμό των
βολβών. 
Κατάλληλη εποχή για φύτευση του σκόρδου
είναι το φθινόπωρο (ή πολύ νωρίς την άνοιξη).
Το σκόρδο πολλαπλασιάζεται με φύτευση των
σκελίδων του, ενώ ο πολλαπλασιασμός με σπόρο
συνήθως αποτυγχάνει. Η φύτευση των σκελίδων
γίνεται συνήθως σε αναχώματα με μικρό ύψος,
15-20 εκατοστά. Το κάθε ανάχωμα απέχει από
το διπλανό του περίπου 35 εκατοστά και περι-
λαμβάνει μια γραμμή φύτευσης. Οι σκελίδες της
κάθε γραμμής φυτεύονται ανά 10-15 εκατοστά

και σε βάθος 2,5-5 εκατοστά,
με την κορυφή της προς τα πάνω. 
Οι σκελίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή σκόρδου πρέπει να είναι μεγάλες σε
μέγεθος, να έχουν ομοιόμορφο σχήμα και να
είναι απαλλαγμένες από εχθρούς και ασθένειες.
Οι βολβοί που προορίζονται για να δώσουν τη
νέα παραγωγή, μέχρι να φυτευτούν αποθηκεύονται
σε αποθήκες με θερμοκρασία περίπου 10 βαθμών
Κελσίου. Ο διαχωρισμός των σκελίδων από τους
βολβούς πρέπει να γίνεται λίγο πριν τη φύτευσή
τους. Αν οι σκελίδες δεν διαχωριστούν σωστά
ώστε να φυτευτούν μία-μία, θα προκύψουν διπλά
φυτά που δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν
με επιτυχία. 

ΒΑΜΒΑΚΙ

Συνεχίζονται στις βαμβακοκαλλιέρ-
γειες οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι,

που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα,
για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.
Για το πράσινο σκουλήκι ο δειγματο-
ληπτικός έλεγχος γίνεται σε 100 φυτά
κατά τη διαγώνιο του χωραφιού και
ελέγχουμε την παρουσία ή μη προ-
νυμφών πρώτου και δεύτερου σταδίου,
μήκους μέχρι ένα εκατοστό. Για το ρό-
δινο σκουλήκι ο έλεγχος γίνεται με 100
νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων
που μαζεύτηκαν κατά τη διαγώνιο του
αγρού και εξετάζεται η παρουσία ή μη
προνυμφών μέσα στα καρύδια. Εάν
κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο δια-
πιστωθεί η παρουσία προνυμφών πρά-
σινου σκουληκιού πάνω από 4% και
προσβολή των καρυδιών από το ρόδινο
σκουλήκι σε ποσοστό πάνω από 5%-
8%, πρέπει να πραγματοποιηθεί ψε-
κασμός με κατάλληλα, εγκεκριμένα
εντομοκτόνα. 
Σημειώνεται, ότι τα φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες
του παρασκευαστή (ετικέτα) και οι ψε-
κασμοί να γίνονται τη νύχτα για την
προστασία των μελισσοσμηνών. 

ΠΑΤΑΤΑ 

Ολοκληρώνεται σιγά-σιγά το φύ-
τρωμα των φθινοπωρινών καλ-

λιεργειών της πατάτας, που φυτεύτηκαν
εντός του Αυγούστου. Προϋπόθεση
απαραίτητη για την επιτυχημένη ανά-
πτυξη της πατατοφυτείας είναι η ικα-
νοποίηση των υψηλών, λόγω εποχής,
απαιτήσεων στο νερό. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις καλ-
λιέργειες πατάτας στις οποίες οι συλ-
λήψεις της φθοριμαίας είναι υψηλές,
αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος προσβολής
των νεαρών φυταρίων. Σε περίπτωση
έντονης προσβολής συνιστάται ψεκα-
σμός με το κατάλληλο, εγκεκριμένο
φυτοπροστατευτικό σκεύασμα, στο
στάδιο που τα νεαρά φυτά αρχίζουν
να αναδύονται πάνω από την επιφάνεια
του εδάφους. 

ΣΚΟΡΔΟ

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος στο βαμβάκι συνεχίζεται για τη διαπίστωση ύπαρξης
πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Στα ζαχαρότευτλα έχει ξεκινήσει η συγκομιδή
από τις πιο πρώιμες φυτείες, ενώ στην πατάτα κάλυψη των αναγκών σε νερό και
προστασία από τη φθοριμαία είναι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες. Στους
μηλεώνες η φροντίδα αυτή την εποχή αφορά τις προσβολές από την καρπόκαψα και
από τα κοκκοειδή (Σαν Ζοζέ και παρλατόρια). Το φθινόπωρο που σιγά-σιγά φτάνει,
μπορούμε να προγραμματίσουμε τη φύτευση του σκόρδου.  

Γράφουν οι γεωπόνοι  ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ξεκινά η συγκομιδή (καμπάνια) των
ζαχαρότευτλων από τις πιο πρώιμες

φυτείες. Κάθε εργοστάσιο της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για να αρ-
χίσει να λειτουργεί πρέπει να εξασφα-
λίσει την τροφοδοσία του με ώριμα
τεύτλα. Για τον λόγο αυτό, η συγκομιδή
και μεταφορά των ριζών γίνεται με αυ-
στηρό προγραμματισμό, ξεκινώντας
από τις πρωιμότερες φυτείες, ανάλογα
με τη δυναμικότητα και το ρυθμό λει-
τουργίας κάθε εργοστασίου. 
Η σειρά επιλογής των τευτλαργών που
θα συγκομιστούν, στην αρχή γίνεται
με κριτήρια βιομηχανικής ωρίμανσης,
μετά από δειγματοληψίες που πραγ-
ματοποιούνται από έμπειρο τεχνικό
προσωπικό της ΕΒΖ. Για τον σκοπό
αυτό αναλύονται δείγματα μίσχων των
φύλλων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό φυτών και τευτλαργών, κατά
την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου, για
τον προσδιορισμό του ζαχαρικού τίτλου
και την έναρξη της συγκομιδής από
τους αγρούς με το μεγαλύτερο ζαχαρικό
τίτλο. 

ΜΗΛΙΑ 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή αυτή
την εποχή στους μηλεώνες, αφού

υπάρχει κίνδυνος σοβαρής προσβολής
των μήλων από την καρπόκαψα. Στις
περιοχές εκείνες που θα παρατηρηθούν
τάσεις αύξησης του πληθυσμού του
μύκητα, συνιστάται ψεκασμός για την
αντιμετώπισή του με ένα κατάλληλο
εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. 
Σε μηλεώνες στους οποίους σημειώνεται
σοβαρή προσβολή από τα κοκοειδή
παρλατόρια και Σαν Ζοζέ, συνιστάται
άμεση επέμβαση με ένα κατάλληλο,
εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο, αποκλει-
στικά και μόνο στα δέντρα που έχουν
προσβληθεί. 
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Μ
ετά την υπογραφή

της σχετικής τρο-
ποποίησης, το
υπουργείο διαβε-

βαιώνει ότι θα αρχίσουν άμεσα
οι αξιολογήσεις από τις τοπικές
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής, όχι μό-
νο για το πρόγραμμα μείωσης
της νιτρορύπανσης, αλλά και
για αυτά της βιολογικής γεωρ-
γίας, της βιολογικής κτηνοτρο-
φίας και των σπάνιων ελληνικών
φυλών ζώων. Οι εντάξεις θα γί-
νουν με βάση τα ποσά που
έχουν κατανεμηθεί σε κάθε Πε-
ριφέρεια. 
Όσες Περιφέρειες ετοιμαστούν
νωρίτερα, οι δικαιούχοι των μέ-
τρων θα ενταχθούν νωρίτερα
και θα υποβάλουν τις αιτήσεις
τους μετά από την ένταξη. Στό-
χος είναι στο πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου να καταχω-

ρηθούν τα τελικά αποτελέσματα
και να ανακοινωθούν οι τελικές
εντάξεις και από τα μέσα Σε-
πτεμβρίου θα καλούνται οι δι-
καιούχοι για υπογραφή των τε-
λικών συμβάσεων. 
Το πρόβλημα είναι μεγάλο, όπως
καταγγέλουν οι αγρότες, για
όσους αναμένουν ακόμα τα
αποτελέσματα των εντασσό-
μενων στη διετή παράταση του
προγράμματος, καθώς επί δύο
συνεχή χρόνια τα αρμόδια
υπουργεία δεν μπορούσαν να
καταλήξουν στα κριτήρια. 
Η προκήρυξη για το νέο πρό-
γραμμα μείωσης της νιτρορύ-
πανσης, που είναι ένα πολύ δη-
μοφιλές πρόγραμμα για όλους
τους γεωργούς, έγινε στις αρχές
Δεκεμβρίου του 2011. Αφορού-
σε τόσο δικαιούχους ένταξης
στο καινούριο πρόγραμμα όσο
και δικαιούχους παράτασης του

παλιότερου προγράμματος. Οι
αιτήσεις έγιναν, ωστόσο, αν και
η ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων βάσει της προκήρυξης
θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
ως το τέλος Φεβρουαρίου 2012
και να υπογραφούν οι σχετικές
συμβάσεις. Η πραγματικότητα
ωστόσο, είναι ότι έχουμε φτάσει
στον Αύγουστο του 2013 και
τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει.
Όπως κατήγγειλε με ερώτησή
του στη Βουλή ο βουλευτής
Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Μιχαλάκης, «μολονότι ανακοι-
νώθηκαν κάποια ονόματα και
μάλιστα κλήθηκαν και απορ-
ριπτόμενοι δικαιούχοι να κα-
ταθέσουν ενστάσεις, μεγάλος
αριθμός των παραγωγών που
επιθυμούσαν την ένταξή τους
στο πρόγραμμα απορρίφθηκαν,
εξαιτίας και των λαθών των
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Αποτέ-
λεσμα αυτού είναι ότι πάνω
από 50% των δικαιούχων είναι
ήδη εκτός προγράμματος, δε-
δομένου ότι δεν έχουν υπο-
γράψει τις σχετικές συμβάσεις,
ενώ όσοι εφαρμόζουν τις δε-
σμεύσεις έχουν υποστεί κόπους
και έξοδα, στηρίζοντας το πρό-
γραμμα και το περιβάλλον χωρίς
κανένα οικονομικό αντίκρισμα,
στερούμενοι της δυνατότητας
επιλογής μιας άλλης πιο κερ-

δοφόρας καλλιέργειας. Αυτή
τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει
ποιοί είναι οι τελικοί δικαιούχοι
και πότε εν πάση περιπτώσει
πρόκειται να πληρωθούν οι πα-
ραγωγοί για τα έτη που ήδη
εφαρμόζουν το πρόγραμμα,
2012 και 2013». 

Ο Τσαυτάρης
Ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτά-
ρης με δήλωσή του, μάλλον με
διάθεση αυτοκριτικής, τόνισε
ότι «καταβάλλουμε κάθε προ-
σπάθεια, ώστε να μεγιστοποι-
ήσουμε, μέσω της απλοποίησης
του καθεστώτος ένταξης των
δικαιούχων του προγράμματος,
την απορρόφηση των Κοινοτι-
κών και Εθνικών Πόρων που
εντάσσονται στο πρόγραμμα
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με
γνώμονα πάντα το συμφέρον
των Ελλήνων παραγωγών και
κτηνοτρόφων, την αειφόρο δια-
χείριση των φυσικών πόρων,
την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την ορθή καταβολή
των ενισχύσεων. Η ορθή και έγ-
καιρη αξιοποίηση των εθνικών
και κοινοτικών πόρων για την
υποστήριξη του Έλληνα αγρότη
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
σπουδαιότητα στη σημερινή
δύσκολη συγκυρία». 

«Ξεκολλάει» μετά από δύο
χρόνια η απονιτρορύπανση

ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Σε αλλαγές-εξπρές της Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
η οποία αφορά το μέτρο 123 Α του ΠΑΑ, προχωράει

με αποφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συστήνει Ομάδα, η οποία θα αποτελείται από 5 μέλη
και πρέπει να έχει αποφανθεί επί των αλλαγών μέχρι
τις 5 Σεπτεμβρίου. 
Αναλυτικότερα, η σχετική απόφαση έχει ως εξής: 
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συ-
νιστάται Ομάδα Εργασίας που συγκροτείται από τους: 
α) Αναστασία Κανναβού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ
1 Γεωπονικού, με βαθμό Γ’, της Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο, χωρίς
αναπληρωτή. 
β) Αικατερίνη Αθανασοπούλου, υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ 1 Γεωπονικού, με βαθμό Γ’, της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007�2013» του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος
χωρίς αναπληρωτή. 
γ. Βασιλική Παπακανέλλου υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ10 Οικονομικού, με βαθμό Δ’ , της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό
μέλος χωρίς αναπληρωτή.
δ. Σοφία Χριστοφορίδου, γεωπόνο, υπάλληλο με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με βαθμό Γ, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γε-
ωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή. 
ε. Φραγκίσκο Μαχλέρα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ1
Τεχνολόγων Γεωπονίας, Προϊστάμενο στη Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως
τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή. 
Σημειώνεται, ότι μόλις πριν από 4 εβδομάδες υπεγράφησαν
από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο
Τσαυτάρη τέσσερις αποφάσεις ένταξης αντίστοιχων
επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης στο
πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης περιόδου 2007-2013, συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού 3.262.525 ευρώ (50% δημόσια και
50% ιδιωτική δαπάνη). 
Οι επενδύσεις που εντάχθηκαν στο Μέτρο 123 αφορούν
στην ίδρυση-επέκταση μονάδων τυποποίησης και επε-
ξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,
στον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων, στην τυποποίηση
κρέατος και στη μεταποίηση-τυποποίηση μελιού. 
Πιο αναλυτικά, οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την ένταξη
επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123Α που αφορούν: 
8την ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας

αρωματικών φυτών στο Πολυνέρι Τρικάλων, συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού 354.525 ευρώ,

8τον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου στην Ιστιαία
Εύβοιας, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
384.000 ευρώ,

8τον εκσυγχρονισμό μονάδας μεταποίησης μελιού
στη Ρόδο συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
360.000 ευρώ,

8την επέκταση μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης
κρέατος και παραγωγής στο Καλοχώρι κρεατοσκευα-
σμάτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης συνολικού
προϋπολογισμού 2.164.400 ευρώ. 

Αλλάζει το πρόγραμμα 
μεταποίησης

Μετά από δύο χρόνια απραξίας και σχεδόν δύο πλήρεις
καλλιεργητικές περιόδους χωρίς πρόγραμμα για την
καταπολέμηση της νιτρορύπανσης και αφού προηγήθηκε
η γενική κατακραυγή ακόμα και από τον ίδιο τον
αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάξιμο Χαρακόπουλο, τα συναρμόδια υπουργεία
προχώρησαν τελικά στην υπογραφή της πολυπόθητης
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (KYA), 
με την οποία ανοίγει ο δρόμος για το ξεμπλοκάρισμα 
της διαδικασίας ένταξης των αγροτών στο μέτρο.

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net) 
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Πειραιώς: Τέσσερις νέες συμφωνίες
Συμβολαιακής Γεωργίας 

ΗΤράπεζα Πειραιώς συνεχίζει την προσπά-
θεια ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας

και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος
σε όλη την παραγωγική διαδικασία, μέσω των
προγραμμάτων Συμβολαιακής Γεωργίας με
τέσσερις νέες συμφωνίες, τρεις στον τομέα
της κτηνοτροφίας και μία στον τομέα των
ενεργειακών καλλιεργειών. 
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει
τη στήριξή της στο τομέα της κτηνοτροφίας,
με την υπογραφή τριών νέων συμφωνιών
Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, με τις εταιρείες
ομίλου «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα με τις:
Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ»,
«ΤΥΡΑΣ Α.Ε.» και Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης
Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε.». 
Επίσης, επεκτείνοντας τα Προγράμματα Συμ-
βολαιακής Γεωργίας, η Τράπεζα υπέγραψε
ήδη την πρώτη συμφωνία στον τομέα των
ενεργειακών καλλιεργειών και συγκεκριμένα
την καλλιέργεια ηλίανθου, με την εταιρεία
ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ. 
Με τις συμφωνίες αυτές οι κτηνοτρόφοι εξα-
σφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα για την
απόκτηση των απαραίτητων ζωοτροφών κατά
την περίοδο της συγκομιδής τους και οι καλ-
λιεργητές ενεργειακών φυτών των απαραί-
τητων γεωργικών εφοδίων για την φυτική πα-

ραγωγή τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν
τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος τους. 
Τα παραπάνω προγράμματα ξεκίνησαν ήδη
με την παροχή ρευστότητας προς τους πα-
ραγωγούς και θα ολοκληρωθούν με την αγορά
του προϊόντος από τις εταιρείες και την έγκαιρη
εξόφληση των παραγωγών, καλύπτοντας έτσι
το συνολικό παραγωγικό κύκλωμα και δια-
σφαλίζοντας το εισόδημά τους. 
Επιπρόσθετα η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει
τους παραγωγούς με πρόσθετη (πέραν του
ΕΛΓΑ) ασφάλιση για την πιθανή απώλεια πα-
ραγωγής, λόγω ασθενειών και φυσικών κα-
ταστροφών.

Διαδικασίες-εξπρές για τις Γεωργοπεριβαλλοντικές 
Ενισχύσεις

Απλοποιούνται οι διαδικασίες και διευ-
κολύνεται η ένταξη των δικαιούχων

στο μέτρο «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενι-
σχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, μετά την υπογραφή σχετικής
Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους
υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, Ανάπτυξης Κω-
στή Χατζηδάκη και αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. 
Το μέτρο αυτό στηρίζει μεθόδους γεωργικής
παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο
λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος,
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην
προστασία των σημαντικών φυλών εκτρε-
φόμενων ζώων του τόπου κ.ά. Έτσι, μετά
την υπογραφή της απόφασης, θα αρχίσουν
άμεσα οι αξιολογήσεις από τις τοπικές Δι-
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής για τη βιολογική γεωργία, τη βιο-
λογική κτηνοτροφία, τις σπάνιες ελληνικές
φυλές ζώων και τη μείωση της νιτρορύ-
πανσης. Οι εντάξεις θα γίνουν με βάση τα
ποσά που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε πε-
ριφέρεια. Όσες περιφέρειες ετοιμαστούν
νωρίτερα, οι δικαιούχοι των μέτρων θα εν-
ταχθούν νωρίτερα και θα υποβάλουν τις
αιτήσεις τους μετά από την ένταξη. 
«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια», δήλωσε
σχετικά ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης

Αθ. Τσαυτάρης, «ώστε να μεγιστοποιήσουμε,
μέσω της απλοποίησης του καθεστώτος
ένταξης των δικαιούχων του προγράμματος,
την απορρόφηση των Κοινοτικών και Εθνι-
κών πόρων που εντάσσονται στο πρόγραμμα
"Αλέξανδρος Μπαλτατζής", με γνώμονα
πάντα το συμφέρον των Ελλήνων παρα-
γωγών και κτηνοτρόφων, την αειφόρο δια-
χείριση των φυσικών πόρων, την προστασία
του περιβάλλοντος και την ορθή καταβολή
των ενισχύσεων». 

Μελέτη για επέκταση αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Στην άμεση δρομολόγηση τριών ανα-
λογιστικών μελετών για τη δυνατότητα

προαιρετικής ή υποχρεωτικής ασφάλισης
για ζημιές από κινδύνους που μέχρι σή-
μερα δεν αποζημιώνονται προχωρά ο
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛΓΑ), σύμφωνα με όσα αναφέρ-
θηκαν σε σύσκεψη της διοίκησης του
Οργανισμού με τον αναπληρωτή υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μά-
ξιμο Χαρακόπουλο. 
Πρόκειται συνολικά για τρεις μελέτες, οι
οποίες θα εξετάσουν τη δυνατότητα προ-
αιρετικής ασφάλισης του κινδύνου εν-
τομολογικών προσβολών στο βαμβάκι,
τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης
των ζημιών από χαλάζι στην ανθοφορία
των δενδροκομικών καλλιεργειών και τη
δυνατότητα υποχρεωτικής ασφάλισης
του κινδύνου καταστροφής της ηρτημένης
παραγωγής από πυρκαγιά. 
Η ανάθεση των αναλογιστικών μελετών
θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΕΛΓΑ. Επίσης, ο κ. Χαρακό-
πουλος ενημερώθηκε για την πορεία των
εργασιών των Ομάδων Εργασίας αναφο-
ρικά με τη βελτίωση του ισχύοντος θε-
σμικού πλαισίου (νόμοι, κανονισμοί, εγ-
κύκλιοι), αλλά και την επίσπευση και
απλοποίηση των διαδικασιών εκτίμησης
των ζημιών και καταβολής των αποζη-

μιώσεων. Οι προτάσεις των Ομάδων Ερ-
γασίας εκτιμάται ότι θα αποσταλούν στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου στα τέλη
Σεπτεμβρίου. 
Ο κ. Χαρακόπουλος χαρακτήρισε ως εποι-
κοδομητική τη συνεργασία που είχε με
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Βασίλη Έξαρχο
και τον αντιπρόεδρο Αργύρη Μποτό, ση-
μειώνοντας πως «δρούμε συντονισμένα
για την προστασία της φυτικής παραγωγής
και του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, η
οποία παραμένει ψηλά στην ατζέντα του
υπουργείου». Δεν παρέλειψε, δε, να συγ-
χαρεί τα στελέχη του Οργανισμού γιατί
παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες επιδεικνύουν επαγγελ-
ματισμό και αποτελεσματικότητα. 

Τεχνική βοήθεια για ελαιοκαλλιεργητές

Τεχνική βοήθεια θα λάβουν το επόμενο
χρονικό διάστημα καλλιεργητές ελιάς

και παραγωγοί ελαιολάδου και επιτραπέζιας
ελιάς από τη Χαλκιδική, την Πιερία και τις
Σέρρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης σχε-
τικής πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΚΜ), που εγκρίθηκε για
συγχρηματοδότηση από τo Διεθνές Συμ-
βούλιο Ελαιολάδου (IOC). 
Το πρόγραμμα παροχής τεχνικής βοήθειας
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, που
έχει έδρα στα Χανιά. 
Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή
υποστήριξης και η χρήση σύγχρονων τε-
χνολογικών και επιστημονικών μεθόδων
σε θέματα καλλιέργειας της ελιάς, ποιότητας

ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, δια-
χείρισης λυμάτων, αλλά και προώθησης
ελαιοκομικών προϊόντων. 
Θα διοργανωθούν –μεταξύ άλλων– ενη-
μερωτικές ημερίδες στις Περιφερειακές
Ενότητες Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής,
ενώ συγκεκριμένος αριθμός παραγωγών,
αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων της
ΠΚΜ θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του
Ινστιτούτου στα Χανιά, προκειμένου να
εκπαιδευθούν από τους εξειδικευμένους
ερευνητές του Ινστιτούτου. 
Για προσπάθεια ενδυνάμωσης της αγρο-
τικής οικονομίας και στήριξης των παρα-
γωγών της Περιφέρειας κάνει λόγο, σε δή-
λωσή του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 
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Δράσεις για την προστασία 
της Λίμνης Καστοριάς 

Φράγματα, φυτεύσεις εκτάσεων, αναδασώ-
σεις, πολυμηχανήματα και τηλεμετρικούς

σταθμούς «επιστρατεύει» η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας για την προστασία και εξυγίανση
της Λίμνης Καστοριάς. Και μπορεί αυτή τη
στιγμή η όλη προσπάθεια να βρίσκεται σε επί-
πεδο προτάσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά
προγράμματα, αλλά οι αρμόδιοι της Περιφέρειας
φαίνεται να εναποθέτουν στις σχετικές παρεμ-
βάσεις πολλές ελπίδες για την προστασία της
λίμνης. Όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για
πρώτη φορά επιχειρείται η υλοποίηση ενός
συνολικού έργου με συντονισμένο τρόπο. 
«Οι τελευταίες αναδασώσεις έγιναν πριν από
25 χρόνια, η κατασκευή του αποχετευτικού συ-
στήματος πριν από 20 χρόνια, ενώ πριν από 5
χρόνια κατασκευάστηκαν κάποιοι ταμιευτήρες
για αρδευτικούς σκοπούς –παρ’ όλα αυτά συγ-
κρατούν κάποιες από τις ποσότητες των υδάτων
που κατευθύνονται στη λίμνη» σημειώνει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς,
Δημήτρης Σαββόπουλος. 
Τονίζει, παράλληλα, ότι καθώς οι επιστημονικές
μελέτες που έχουν γίνει καθορίζουν ως κύρια
προβλήματα της λίμνης τη χαμηλή της στάθμη
και τα φαινόμενα ευτροφισμού, τα φράγματα
που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν, οι φυτεύσεις
και οι αναδασώσεις αναμένεται να συμβάλλουν
καθοριστικά στη συγκράτηση των φερτών υλι-
κών, από τα οποία ταλανίζεται το οικοσύστημα. 
Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφε-

ρειακή Ενότητα Καστοριάς «προχωρά», το αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα, στην υποβολή
πρότασης ένταξης του σχετικού έργου στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης
2007-2013». Αναλυτικά, το έργο αφορά την κα-
τασκευή δέκα φραγμάτων συγκράτησης-βαθ-
μίδωσης φερτών υλικών σε τμήμα της λεκάνης
του υδατορέματος της Βυσσινιάς, την εκτέλεση
φυτοκομικών έργων σε έκταση 246,65 στρεμ-
μάτων και την υλοποίηση αναδασώσεων με
μαύρη Πεύκη σε έκταση 1.276,86 στρεμμάτων. 
Για σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στην
προστασία, αλλά και στην εξυγίανση της λίμνης
της Καστοριάς, κάνει λόγο σε δήλωσή του ο
περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος
Δακής. Από την πλευρά του, ο κ. Σαββόπουλος
επισημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί και άλλες
προτάσεις για την υλοποίηση δασοκομικών
έργων στο ρέμα Ξηροποτάμου, την προμήθεια
πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των νε-
ροκαλαμώνων (που έχουν δημιουργήσει μια
βιομάζα μεγάλης έκτασης στο εσωτερικό της
λίμνης), αλλά και την εγκατάσταση έξι τηλεμε-
τρικών σταθμών μέσα στο λιμναίο οικοσύστημα
για τη διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης
των υδάτων. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αντιπεριφέρειας
Καστοριάς, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
των παραπάνω έργων τοποθετείται έως τα τέλη
του 2015, ενώ υπολογίζεται ότι τα οφέλη από
τις παρεμβάσεις αυτές θα είναι μεγάλα για την
προστασία της λίμνης. 

«Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα»

Δεκάδες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους
θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο 3ο θε-

ματικό αφιέρωμα με τίτλο «Ελλάδα και Επιχειρημα-
τικότητα» της 78ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
το οποίο φέτος τον Σεπτέμβριο θα αναπτυχθεί στα
περίπτερα 10, 12 και 16 του διεθνούς εκθεσιακού
κέντρου. 
Συγκεκριμένα, στο αφιέρωμα θα συμμετάσχουν
125 επιχειρήσεις, από τα Επιμελητήρια Εμποροβιο-
μηχανικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης (50 και 25
μέλη τους αντίστοιχα) και από το Σερρών (50 επι-
χειρήσεις-μέλη του). 
Το θεματικό αφιέρωμα «Ελλάδα και Επιχειρηματι-
κότητα» θα προβάλει τα τοπικά παραδοσιακά προ-
ϊόντα, ήθη και έθιμα, καθώς και την επιχειρηματική
ανάπτυξη στην περιφέρεια, μέσα από την παρουσία
επιμελητηρίων και περιφερειών της χώρας. 
Βασικοί άξονες είναι το τρίπτυχο «επιχειρηματικότητα,
τεχνολογία, καινοτομία», η τοπική παραγωγή, ο του-
ρισμός και η λαϊκή παράδοση. 

«Ασπίδα» προστασίας για την άγρια πέστροφα

Ηαγάπη τους για το περιβάλλον, αλλά
και η αδυναμία τους στο ψάρεμα της

πέστροφας, με την τεχνική του «fly fishing»
(αλιεία με τεχνητή μύγα), έκαναν μια παρέα
φίλων απ’ όλη την Ελλάδα να ιδρύσουν
έναν Σύλλογο για την προστασία της άγριας
πέστροφας. 
Ο σύλλογος, που έχει πανελλήνιο χαρα-
κτήρα, φέρει την ονομασία «Αστραίος» ή
«Astraeus Fly Fishing Club» και ιδρύθηκε
μόλις φέτος. Έχει καθαρά μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα και απώτερο σκοπό την προ-
στασία της ενδημικής πέστροφας που ζει
και αναπαράγεται στα ρέματα και τα ποτάμια
της χώρας μας, αλλά και του ευρύτερου
φυσικού περιβάλλοντος, που επηρεάζει
τη ζωή και την ισορροπία των υδάτων στα
οποία απαντάται. Στη χώρα μας είναι με-
γάλος ο αριθμός των ανθρώπων που ασχο-
λούνται με το ψάρεμα της πέστροφας,
ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της
παράνομης αλιείας του συγκεκριμένου εί-
δους. Μάλιστα, έχουν παρατηρηθεί συχνά
άτομα να ψαρεύουν με δίχτυα και καλα-
μωτές, με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και
μπαταρίες, με χλωρίνη (ή με άλλα φυσικά
ή χημικά υγρά που προκαλούν αναισθησία),
με ψαροτούφεκα… ακόμη και με δυναμίτες! 
Από εδώ και στο εξής τα μέλη του Συλλόγου
θα καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά
στις αρμόδιες Αρχές και θα κινούν κάθε

νόμιμη διαδικασία. Σκοποί του Αστραίου
είναι η προφύλαξη και προστασία των ιχ-
θύων και ειδικότερα της ενδημικής άγριας
πέστροφας, οι οποίοι αναπαράγονται, ανα-
πτύσσονται και ζουν στα εσωτερικά ύδατα
της χώρας και κυρίως στους ποταμούς και
τα ρέματά της. Επίσης, ο, με κάθε νόμιμο
μέσο, έλεγχος και η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και του ενάλιου πλούτου
των ποταμών και ρεμάτων από επεμβάσεις
όσων, με κάθε τρόπο –εσκεμμένα ή άθε-
λα– προκαλούν ή προσπαθούν να προκα-
λέσουν ζημιά ή καταστροφή στην ιχθυο-
πανίδα και στους ζωντανούς οργανισμούς
που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το περι-
βάλλον αυτό. 
Στους σκοπούς του Συλλόγου συγκαταλέ-
γονται, επίσης, η διατήρηση, η ανάπτυξη
και ο εμπλουτισμός της ιχθυοπανίδας από
τα υπάρχοντα ενδημικά και μόνο είδη και
ύστερα από σχετικές μελέτες, σε επίπεδο
πανελλαδικό, καθώς και η συμμετοχή και
στήριξη αντιστοίχων προσπαθειών. Επίσης,
η συνεργασία με τα δασαρχεία και η εθε-
λοντική βοήθεια των μελών του Σωματείου
προς αυτά, όποτε και όπως αυτή καθίσταται
δυνατή, αλλά και η πάταξη της λαθραλιείας
με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς και η ανάδειξη
της σχετικής και ισχύουσας Νομοθεσίας
περί Αλιείας των Εσωτερικών Υδάτων και
ο σεβασμός προς αυτή. 

Ντάκος για… Γκίνες!

Με στόχο την ανάδειξη της κρητικής δια-
τροφής, αλλά και με τη φιλοδοξία να εγ-

γραφεί στον κατάλογο των ρεκόρ Γκίνες, παρα-
σκευάστηκε στα Χανιά το μεγαλύτερο παξιμά-
δι-ντάκος στον κόσμο, μήκους 7,45 μέτρων,
όπως τελικά μετρήθηκε. Για τη δημιουργία του
ντάκου σε σχήμα του νησιού της Κρήτης χρει-
άστηκαν 160 κιλά ζυμάρι, 50 κιλά μυζήθρα, 100
κιλά ντομάτες, 20 κιλά λάδι και μπόλικη ρίγανη,
ενώ η παρουσίαση και η καταμέτρηση του ντάκου
βιντεοσκοπήθηκε, με σκοπό να αποσταλεί στην
Αμερική, στους υπεύθυνους των ρεκόρ του βι-
βλίου. Το παξιμάδι-γίγας παρασκεύασε ο φούρνος
«Φουράκης», στο Κολυμπάρι Χανίων, με αφορμή
τα 30 χρόνια λειτουργίας του.
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Στο Αγρίνιο οι κεντρικές αποθήκες       

Ε
ιδικότερα, στα έως

τώρα ανεκμετάλλευ-
τα ιστορικά κτίρια
της εταιρείας προ-

βλέπεται ότι θα αποθηκεύον-
ται περί τους 15.000 τόνους
καπνού κάθε χρόνο, οι οποίοι
θα διακινούνται είτε από το
λιμάνι του Πειραιά είτε οδικώς
μέσω Ιταλίας, σε όλες τις χώρες
όπου δραστηριοποιείται η επι-
χείρηση. Σύμφωνα με τους
πρώτους υπολογισμούς, θα
διακινούνται ετησίως περίπου
2.500 κοντέινερς. 
Η κίνηση αυτή αξιολογείται
ως ιδιαίτερα σημαντική και
επιβεβαιώνει τη στρατηγική
της εταιρείας για συνεχή ανα-
βάθμιση του ρόλου της στην
ελληνική πραγματικότητα.
Σύμφωνα με ανθρώπους της
αγοράς, πέρα από τα θετικά
μηνύματα που εκπέμπονται
από την ισχυρή πολυεθνική,
σε μία περίοδο επιχειρηματι-
κής άπνοιας στη χώρα, θα
ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας
στην περιοχή του Αγρινίου,
αλλά και ευρύτερα στον κλάδο
των μεταφορών και logistics. 
Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της
Παπαστράτος Νικ. Θεοφιλό-
πουλος, συναντήθηκε την Πέμ-
πτη με τον πρωθυπουργό Αν-
τώνη Σαμαρά, στον οποίο πα-
ρουσίασε τα σχέδια της μη-
τρικής Philip Morris για στή-
ριξη της εταιρείας στη χώρα. 
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, πως
πριν από μερικούς μήνες η
γνωστή πολυεθνική είχε ανα-
κοινώσει την απόφασή της
για αύξηση κατά 20% της πο-
σότητας ελληνικού καπνού
που απορροφά κάθε χρόνο.

Η συμφωνία είχε επικυρωθεί
μεταξύ εκπροσώπων της εται-
ρείας και του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Αθανάσιου
Τσαυτάρη σε συνάντηση στο
Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία
του πρωθυπουργού. 

«Ψήφος εμπιστοσύνης»
«Ισχυρότατη ψήφο εμπιστο-
σύνης» στην ελληνική οικο-
νομία χαρακτήρισε ο πρωθυ-
πουργός την απόφαση της
καπνοβιομηχανίας Philip Mor-
ris να μετατρέψει τις καπνα-
ποθήκες της θυγατρικής της
εταιρείας «Παπαστράτος» στο
Αγρίνιο σε πανευρωπαϊκό κέν-
τρο αποθήκευσης του καπνού
που χρησιμοποιεί στα προ-
ϊόντα της.
Στη διάρκεια της συνάντησής

του με τον επικεφαλής της
εταιρείας στην Ελλάδα Ν. Θε-
οφιλόπουλο, ο πρωθυπουργός
έκανε λόγο ακόμη για μία «με-
γάλη, ουσιαστική και συμβο-
λική επένδυση, που βοηθάει
και στην εμπέδωση της ψυ-
χολογίας ότι τα πάντα αλλά-
ζουν στη χώρα», ενώ υπο-
γράμμισε πως η απόφαση της
Philip Morris σημαίνει νέες
θέσεις εργασίας, διεθνείς με-
ταφορές προϊόντων εντός Ελ-
λάδος και υποστήριξη των

εξαγωγών ενός πολύ ισχυρού
κλάδου με μεγάλη ζήτηση σε
όλο τον κόσμο. 
Από την πλευρά του, ο εκπρό-
σωπος της καπνοβιομηχανίας
Ν. Θεοφιλόπουλος είπε ότι
για τη Philip Morris «η Ελλάδα
είναι μια χώρα στρατηγικής
σημασίας για τα καπνά ανα-
τολικού τύπου και πιστεύει
πως, με τις επενδύσεις της
εταιρείας που έχουν ξεπεράσει
τα 600 εκατ. ευρώ την τελευ-
ταία δεκαετία, «θα βοηθήσου-

με και εμείς για την έξοδο της
χώρας από την κρίση». 

Δύσκολη χρονιά
Στο μεταξύ, με δυσκολίες εξε-
λίχθηκε το α’ εξάμηνο του
2013 για τις τρεις τσιγαρετο-
βιομηχανίες (ΚΑΡΕΛΙΑΣ, ΠΑ-
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΣΕΚΑΠ) που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα.
Η αυξημένη φορολογία, η μεί-
ωση των εξαγωγών και η «εκτί-
ναξη» των ποσοστών των πα-
ράνομων τσιγάρων στην εγ-

χώρια αγορά, είναι, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις, οι βασικοί
λόγοι που «πιέζουν» τα κέρδη
τους. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Υπηρε-
σίας, έως τον Ιούνιο του 2013
ο όγκος της παραγωγής τσι-
γάρων στη χώρα κατέγραψε
πτώση της τάξης του 2,1%,
συγκριτικά με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2012. 
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών
των επιχειρήσεων του τομέα
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Σε μία σημαντική κίνηση, η οποία ενισχύει
περαιτέρω την ήδη σημαντική παρουσία της 
στην ελληνική αγορά, προχώρησε η Philip Morris
Παπαστράτος. Όπως ανακοινώθηκε, η μητρική
εταιρεία Philip Morris International θα αξιοποιήσει
τις καπναποθήκες της Παπαστράτος στο Αγρίνιο, 
σε κεντρικές αποθήκες της για όλη την Ευρώπη! 

Εκτός ελέγχου τείνει να οδηγηθεί η παράνομη πώληση
τσιγάρων και καπνού στην ελληνική αγορά. Τα στοιχεία που

προκύπτουν από τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας και σχετικές επιστημονικές αναλύσεις είναι αποκαλυπτικά
για το μέγεθος του προβλήματος που αναδεικνύει την Ελλάδα
στις θέσεις των «πρωταθλητών» του λαθρεμπορίου στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική έρευνα, το 2012 το 18,8% των
τσιγάρων του εμπορίου ήταν προϊόντα λαθρεμπορίου, ενώ το
2013 εκτιμάται πως το αντίστοιχο ποσοστό θα ξεπεράσει το
20%. 
Υπολογίζεται, δε, ότι η αύξηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων
προκαλεί ζημία στα φορολογικά έσοδα, της τάξης του 11% το
2012 σε σχέση με το 2011, μειώνοντάς τα από 3,04 δισ. σε 2,71
δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας για το
λαθρεμπόριο κ. Ν. Γεωργικόπουλο, το φαινόμενο της παράνομης
πώλησης τσιγάρων και καπνού αυξάνεται ραγδαία, καθώς το
2012 ο αριθμός των προσώπων που ενεπλάκησαν στην πώληση
λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου (κατά
μέσο όρο) στα 6.000 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 49% σε
σχέση με το 2010. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, διαπιστώνεται πως το
διεθνές λαθρεμπόριο χρησιμοποιεί την Ελλάδα
ως διαμετακομιστικό κέντρο καπνικών προ-
ϊόντων. Εκτιμάται, επίσης, πως περίπου το
75% των λαθραίων τσιγάρων προωθούν-
ται σε άλλες χώρες, ενώ το 25%
καταλήγει στην εγχώρια
αγορά. 
Όσο για τους
διεξοδικούς
ελέγχους από τις
ελληνικές ελεγ-
κτικές αρχές κατά τα
έτη 2010 και 2011 με μια
σειρά από κατασχέσεις μεγάλων
ποσοτήτων παράνομων τσιγάρων,
αλλά και η αλλαγή της νομοθεσίας
με αυστηρότερες ποινές για τους
λαθρέμπορους καπνικών προϊόντων, ανάγ-
κασαν τους λαθρέμπορους να διακινούν τα τσι-
γάρα σε μικρότερα και περισσότερα φορτία. 

«Γιγαντώνεται» το λαθρεμπόριο τσιγάρων



διέγραψε, επίσης, καθοδική
πορεία, με συνέπεια στο δω-
δεκάμηνο Ιουλίου 2012-Ιου-
νίου 2013 να παρουσιάζει μεί-
ωση 9,5%, έναντι αύξησης
6,5% το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο. Ειδικότερα, τον
Ιούνιο τα έσοδά τους μειώθη-
καν κατά 5,4%, ενώ τον Μάιο
σημείωσαν μείωση κατά 7,6%. 
Η εικόνα που περιγράφουν
τα παραπάνω νούμερα προ-
καλεί μεγάλο προβληματισμό
στους εκπροσώπους του κλά-
δου, ο οποίος από το 2012
είχε αρχίσει να δέχεται αφό-
ρητες πιέσεις στην αγορά,
ωστόσο κατάφερε να σταθεί
στα πόδια του αξιοπρεπώς
εξαιτίας των εξαγωγών του. 
Χαρακτηριστικά, το 2012, σε
συνθήκες πτώσης της παρα-
γωγής κατά 8,9% συγκριτικά
με τον προηγούμενο χρόνο,
ο κλάδος κατέγραψε ως σύ-
νολο βελτιωμένη κερδοφορία,
μετά την εντυπωσιακή διεύ-
ρυνση των πωλήσεων των
προϊόντων του στο εξωτερικό. 
Ειδικότερα, συγκριτικά με το
2011, ο κλάδος εμφάνισε βελ-
τιωμένα κατά 42% κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (43,3 εκατ. ευρώ), ίσα προς
το 11,4% των συνολικών εσό-
δων του (7,2% το 2011). Ωστό-
σο, τα συνολικά έσοδα των
τριών βιομηχανιών τσιγάρων

ανήλθαν το 2012 σε 379,2
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
45,3 εκατ. ευρώ (-11%).

Ισχυροί παίκτες 
Πάντως, παρά τις πιέσεις που
δέχονται εν μέσω της ισχυρής
οικονομικής κρίσης, οι ελλη-
νικές τσιγαρετοβιομηχανίες,
στην πλειοψηφία τους παρα-
μένουν ισχυροί «παίκτες» του
ελληνικού επιχειρηματικού
γίγνεσθαι, παρουσιάζοντας
υψηλά οικονομικά μεγέθη. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοι-
χεία των ισολογισμών της και
της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, η εικόνα των τριών,
έτσι όπως καταγράφηκε στο
τέλος του 2012, έχει ως εξής: 

8Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑ-
ΡΕΤΤΩΝ κατέγραψε έσοδα
186,82 εκατ. ευρώ, μειωμένα

έναντι εκείνων του 2011 (244,90
εκατ. ευρώ) κατά 23,7%, EBITDA
-6,53 εκατ. ευρώ (-9,20 εκατ.
ευρώ το 2011), κέρδη προ φό-
ρων -1,53 εκατ. ευρώ (-17,33
εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη
-6,30 εκατ. ευρώ (-17,86 εκατ.
ευρώ), απασχολώντας συνο-
λικά κεφάλαια 317,85 εκατ. ευ-
ρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια
κεφάλαια 113,83 εκατ. ευρώ).
Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012 σε
EBITDA είναι -2,1%. 

8Η ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ Α.Ε. σημείωσε έσοδα
174,27 εκατ. ευρώ, αυξημένα
έναντι εκείνων του 2011
(150,94 εκατ. ευρώ) κατά
15,5%, EBITDA 57,67 εκατ. ευ-
ρώ (46,10 εκατ. ευρώ το 2011),
κέρδη προ φόρων 56,95 εκατ.
ευρώ (47,47 εκατ. ευρώ) και

καθαρά κέρδη 45,44 εκατ. ευ-
ρώ (37,72 εκατ. ευρώ), απα-
σχολώντας συνολικά κεφάλαια
320,04 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια
262,63 εκατ. ευρώ). Η απόδοση
του μέσου ενεργητικού της
τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι
18,0%.

8Η ΣΕΚΑΠ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ Α.Ε., η οποία ανασυν-
τάσσεται μετά τη συμφωνία
μεταβίβασης πλειοψηφικού
πακέτου των μετοχών της σε
ιδιωτικό φορέα, έσοδα 18,12
εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι
εκείνων του 2011 (28,65 εκατ.
ευρώ) κατά 36,7%, EBITDA -
7,87 εκατ. ευρώ (-6,43 εκατ.
ευρώ το 2011), κέρδη προ φό-
ρων -26,09 εκατ. ευρώ (-14,77
εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη
-26,61 εκατ. ευρώ (-15,14 εκατ.
ευρώ), απασχολώντας συνο-
λικά κεφάλαια 55,17 εκατ. ευ-
ρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια
κεφάλαια -59,14 εκατ. ευρώ).
Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012
σε EBITDA είναι -14,3%. Η απο-
δοτικότητα του μέσου ενερ-
γητικού των τριών καπνοβιο-
μηχανιών στη διάρκεια της
χρήσης, σε κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBIT-
DA), βελτιώθηκε σε 6,2%, από
3,4% το 2011.

        Ευρώπης της Philip Morris!
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Τη συντονισμένη κινητοποίηση της Πολιτείας, των
Ενώσεων καπνοπαραγωγών, των ευρωπαϊκών Αρχών

και των εταιρειών του κλάδου για την πάταξη του φαι-
νομένου της παράνομης παραγωγής, διακίνησης και
πώλησης καπνού και τσιγάρων στην ελληνική αγορά
ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρώην
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Ξάνθης
της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Κοντός. 
Τα στοιχεία που επισημαίνει ο βουλευτής για να περιγράψει
τις τρομακτικές διαστάσεις του προβλήματος στη χώρα
μας είναι αποκαλυπτικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
ίδιο, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τις ελληνικές
Αρχές, το 2012 οι συνολικές απώλειες φόρων για το ελ-
ληνικό κράτος από την παράνομη διακίνηση τσιγάρων
εκτιμάται ότι έφθασαν περίπου τα 430 εκατ. ευρώ, ενώ
οι αντίστοιχες απώλειες για το 2013 αναμένεται να έχουν
αυξηθεί περαιτέρω. 
Επικαλούμενος την έκθεση STAR της KPMG, ο κ. Κοντός
τόνισε ότι περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια παράνομα
τσιγάρα καταναλώθηκαν στην Ελλάδα το 2012, σημει-
ώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2011 και 330% σε
σχέση με το 2008! 
Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το
γεγονός ότι την ίδια ώρα η κατανάλωση στη νόμιμη
αγορά συνεχίζει να υποχωρεί με διψήφιους ρυθμούς,
ενώ οι κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών είναι
μεγάλοι, όπως αποδεικνύεται και από τις σχετικές ανα-
λύσεις που έχει κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
Με τα δεδομένα αυτά, ο βουλευτής ζητά από τους
υπουργούς Οικονομίας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης,
να απαντήσουν ποιά μέτρα προτίθενται να λάβουν προ-
κειμένου να περιορισθούν οι απώλειες εσόδων για το
ελληνικό Κράτος, να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές
για τις επιβλαβείς για την υγεία τους συνέπειες από τη
σημερινή κατάσταση κι επιπρόσθετα να προστατευθεί
η καπνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και το εισόδημα των
παραγωγών, οι οποίοι καλλιεργούν με πλήρη νομιμότητα
και εξαιτίας της ισχύουσας κατάστασης βλέπουν το ει-
σόδημά τους να συρρικνώνεται. 

«Αιμορραγία» για το κράτος 
από τα παράνομα τσιγάρα 

Παρά τις πιέσεις 

που δέχονται,

εν μέσω της ισχυρής

οικονομικής κρίσης, 

οι ελληνικές

τσιγαρετοβιομηχανίες,

στην πλειοψηφία τους

παραμένουν 

ισχυροί «παίκτες» 

του ελληνικού

επιχειρηματικού

γίγνεσθαι 

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, πέρα

από τα θετικά μηνύματα που εκπέμπονται από

την ισχυρή πολυεθνική σε μία περίοδο

επιχειρηματικής άπνοιας στη χώρα, θα

ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή

του Αγρινίου, αλλά και ευρύτερα στον κλάδο

των μεταφορών και logistics
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ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πιστοποίηση τροφίμων και οίνων

Τ
η διαδικασία για τη σύν-
ταξη των σχετικών φακέ-
λων για την προώθησή

τους στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη
συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για την κατοχύρωση των
προτεινόμενων απ’ όλη την Κρήτη
προϊόντων σαν ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ
και Ορεινής Παραγωγής, έχει ανα-
λάβει η Αγροδιατροφική Σύμ-
πραξη της Περιφέρειας Κρήτης. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση της Περιφέρειας, στη
σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κρήτης Κώστας
Λαμπρινός, Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι, το Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου, το Γεωτεχνικό Επιμελη-
τήριο, η ΟΑΣΝΗ, Αγροτικοί Συ-
νεταιρισμοί, η Ένωση Τυροκόμων
Ηρακλείου, ο Σύλλογος Αποσταγ-
ματοποιών Ηρακλείου, το Σωμα-

τείο Αρτοποιών Ηρακλείου και
μεγάλος αριθμός εκπροσώπων
ενδιαφερόμενων κρητικών επι-
χειρήσεων. 
Όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρ-
χης Θεανώ Βρέντζου, «η ανάγκη
για έναν εξωστρεφή και ανταγω-
νιστικό αγροδιατροφικό τομέα
στην Κρήτη απαιτεί τη συμμετοχή
όλων των υγειών παραγωγικών
δυνάμεων, καθώς επίσης την
εφαρμογή και αξιοποίηση όλων
των δράσεων και εργαλείων που
αναβαθμίζουν και προβάλουν
την ταυτότητα και την ποιότητα
των κρητικών προϊόντων. Η κα-
τοχύρωση των προϊόντων ως
(ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ και Ορεινής Πα-
ραγωγής) εξυπηρετεί αυτόν τον
σκοπό και αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο που διασφαλίζει την
ταυτοποίηση των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών των κρητικών

προϊόντων, αναδεικνύοντας την
ποιότητά τους, γεγονός που μπο-
ρεί να συμβάλει καθοριστικά στη
διαφοροποίηση και καθιέρωσή
τους στη διεθνή και εγχώρια αγο-
ρά». 
Σύμφωνα με την κα Βρέντζου,
έχουν κατοχυρωθεί-πιστοποιηθεί
στην Κρήτη 19 είδη τροφίμων
ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομα-
σίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Έν-
δειξης) και 12 οίνοι. «Εμείς όμως
στοχεύουμε να πιστοποιήσουμε
πολλά περισσότερα. Γι’ αυτό ακρι-
βώς συγκαλούμε τις συσκέψεις
αυτές για να ενημερώσουμε πόσο
σημαντικό είναι για τους παρα-
γωγούς, τους συνεταιρισμούς και
τις επιχειρήσεις να κατοχυρώσουν
και να πιστοποιήσουν τα προϊόντα
τους ως ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ και Ορει-
νής Παραγωγής. Σήμερα, μέσα

από αυτή την ευρεία σύσκεψη
ξεκινάμε τη διαδικασία προετοι-
μασίας των φακέλων για την κα-
τοχύρωση των κρητικών προϊόν-
των, που θα στείλουμε στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση». 
Σημειώνεται, ότι ανάλογες συ-
σκέψεις θα πραγματοποιηθούν
και στις υπόλοιπες Περιφερειακές
Ενότητες του νησιού και συγκε-
κριμένα, στις 4 Σεπτεμβρίου στο
Ρέθυμνο, στις 5 Σεπτεμβρίου στα
Χανιά και στις 6 Σεπτεμβρίου στο
Λασίθι. 
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην Αγροδια-
τροφική Σύμπραξη της Περιφέ-
ρειας Κρήτης στο τηλέφωνο
2813/400350 και στο e-mail: 
agrodiatrofiki@gmail.com. 

Δεκαεννέα είδη τροφίμων και δώδεκα οίνοι έχουν
πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Κρήτη (ΠΟΠ και ΠΓΕ). 
Η επισήμανση αυτή έγινε σε ευρεία σύσκεψη, 
που συγκάλεσε στην Περιφέρεια Κρήτης 
η αντιπεριφερειάρχης Θεανώ Βρέντζου, με 
θέμα τη διαδικασία σύνταξης φακέλων για 
την κατοχύρωση των προτεινόμενων προϊόντων 
ως ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ και Ορεινής Παραγωγής. 

Από την Κρήτη σε Σκανδιναβία,
Γερμανία, Τσεχία

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής επι-
χειρήσεων στο πρόγραμμα «Προώθηση προϊόντων

ΠΟΠ/ΠΓΕ στην εσωτερική αγορά (Γερμανία, Σουηδία,
Φιλανδία και Τσεχία)», που υλοποιεί η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων σε συνεργασία με 19 Επιμελητήρια,
μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης. 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2016
και συνολικό προϋπολογισμό 3.152.624,00 ευρώ. 
Το επικοινωνιακό μήνυμα του προγράμματος είναι το
«Daily Choice» και αφορά την προβολή και την προώθηση
προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και ειδικότερα των παρακάτω κα-
τηγοριών στις προαναφερόμενες σημαντικές ευρωπαϊκές
αγορές: 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ
Φέτα, Κασέρι, Πηχτόγαλο Χανίων, Φορμαέλα Αράχωβας,
Παρνασσού, Μετσοβόνε, Καλαθάκι Λήμνου, Σφέλα,
Ανεβατό, Μανούρι, Γαλοτύρι, Λαδοτύρι Μυτιλήνης,
Μπάτζος, Ξυνομυζήθρα Κρήτης. 

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ
Ελαιόλαδο: Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο
Κρήτης, Φοινίκι Λακωνίας, Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης,
Καλαμάτας, Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης, Βόρειος Μυ-
λοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης, Πέτρινα Λακωνίας, Κροκεές
Λακωνίας.
Βρώσιμες ελιές:Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης,
Ελιά Καλαμάτας. 
Άλλα προϊόντα: Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια.

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΓΕ
Ελαιόλαδο:Λέσβος, Μυτιλήνη, Χανιά Κρήτης, Λακωνία. 
Άλλα Προϊόντα: Κρητικό Παξιμάδι.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι πα-
ραγωγικές, μεταποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που
είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του AGROCERΤ και
έχουν δικαίωμα χρήσης των σημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ. 
Το ειδικό ερωτηματολόγιο και πληροφοριακό υλικό
σχετικές με τις επιμέρους Δράσεις του προγράμματος,
καθώς και πληροφορίες σχετικές με το εκτιμώμενο
κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι διαθέσιμο
από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310/57330 (κ.
Θ. Τσαούλης). 

Κρήτη: Κοντά στο «λουκέτο» κι άλλα ελαιουργεία 

Η
κακή ελαιοπαραγωγική χρονιά, σε
συνδυασμό με τους πληθυσμούς του
δάκου που ακόμα δεν έχουν καταφέρει

να ελεγχθούν, έχουν φτάσει σε «αδιέξοδο»
πολλά ελαιουργεία της Κρήτης.
Από την αρχή του καλοκαιριού, οι ισχυροί νο-
τιάδες και οι αλλοπρόσαλλες καιρικές συνθήκες
γενικότερα, κατέστρεψαν τις ελιές. Η μειωμένη
παραγωγή σε συνδυασμό με τις τεράστιες
καθυστερήσεις στην τοποθέτηση παγιδοθετών
και στην προμήθεια φαρμάκων για το δάκο,
απειλούν τώρα ευθέως, τόσο την ποσότητα
όσο και την ποιότητα του παραγόμενου ελαι-
ολάδου και κατ’ επέκταση, την οικονομική
βιωσιμότητα πολλών ελαιουργείων. 
Σε πολλές περιοχές του Νομού Ηρακλείου,
αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης, τα περισσότερα
ελαιουργεία θα ανοίξουν μόνο για ένα μικρό
χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό φέρνει

τους επιχειρηματίες σε απόγνωση, αφού τα
έξοδα «τρέχουν» και οι ίδιοι αδυνατούν να
είναι συνεπείς. 
Ήδη τα τελευταία χρόνια 17 ελαιουργεία του
Νομού Ηρακλείου έβαλαν λουκέτο, καθώς η
«κάνουλα» των τραπεζών που τα χρηματο-
δοτούσαν μέσω δανείων, έκλεισε και ταυτό-
χρονα η μέγγενη της οικονομικής κρίσης τους
«έπνιξε». Ένας αριθμός, ο οποίος αναμένεται
–δυστυχώς– να αυξηθεί τη φετινή χρονιά. 

Το θέμα στη Βουλή
Την ίδια ώρα ο βουλευτής Ηρακλείου Νότης
Μαριάς κατέθεσε αναφορά, σχετικά με τα σο-
βαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι ελαιουργοί Κρήτης. 
«Η ακαρπία ελαιοδέντρων, όπως και η μη δα-
κοκτονία σε αρκετές περιοχές, έχει δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στα ελαιουργεία της

περιοχής. Μεγάλος αριθμός ελαιουργών οφεί-
λουν σημαντικά ποσά σε τράπεζες, σε προ-
μηθευτές (κυρίως ελαιουργικών μηχανημάτων),
καθώς και στο ελληνικό δημόσιο με τη μορφή
φόρων, με αποτέλεσμα να απειλούνται με κα-
τασχέσεις. Συγχρόνως, έμποροι ελαιολάδου
που χρεοκόπησαν, οφείλουν στους ελαιουργούς
υψηλά ποσά, ενώ δεν δανειοδοτούνται πλέον
από τις τράπεζες. Από πέρυσι ήδη λει-
τουργεί στην Κρήτη μικρότερος αριθ-
μός ελαιουργείων, ενώ
υπάρχει ο φόβος να
οδηγηθούν σε «λουκέ-
το» ή σε οικονομικό
μαρασμό αρκετά από
αυτά, αφού η επιβίωση
ενός ελαιουργείου
απαιτεί την παραγωγή
τουλάχιστον 200 τόνων

ελαιολάδου», αναφέρει ο κ. Μαριάς, ο οποίος
ζητά απαντήσεις και λύσεις στο πρόβλημα.
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Π
ρόκειται για ένα συ-

νέδριο στο οποίο
36 εισηγητές ανα-
λύουν πτυχές του

πρωτογενούς τομέα σε 5 θε-
ματικές ενότητες, συνδέοντας
απόλυτα τον αγροτικό τομέα
με τον πολιτισμό και τον του-
ρισμό σε μία επιχειρηματική
βάση. 
Στόχος του συνεδρίου είναι να
δοθούν απαντήσεις σε ερω-
τήματα που απασχολούν τον
σύγχρονο αγρότη, να αναδειχ-
θούν τρόποι για την αξιοποίηση
των ευκαιριών και για την αν-
τιμετώπιση των προκλήσεων
της εποχής. Η νέα ευρωπαϊκή
προγραμματική περίοδος, οι
καινοτόμες αλλά και οι παρα-
δοσιακές καλλιέργειες, η εξω-
στρέφεια και η επιχειρηματι-
κότητα είναι οι βασικοί άξονες
πάνω στους οποίους επιχει-
ρούν οι νέοι άνθρωποι της
υπαίθρου, που επιπλέον έχουν
να αντιμετωπίσουν τα κακώς
κείμενα προηγούμενων ετών. 

Αφετηρία επανεκκίνησης
Το συνέδριο αποτελεί αφετηρία
επανεκκίνησης της Πανελλή-
νιας Ένωσης Νέων Αγροτών
(ΠΕΝΑ), με το νέο προεδρείο
να επαναπροσδιορίζει το όρα-
μα, τους νέους στόχους και τις
προοπτικές της. 
Χαρακτηριστική ήταν, άλλωστε,
η δήλωση του προέδρου της
ΠΕΝΑ Θεόδωρου Βασιλόπου-
λου στην ομιλία του χθες, κατά
την έναρξη του συνεδρίου, ο

οποίος τόνισε: «Νοοτροπίες
δεκαετιών δεν μπορούν να αλ-
λάξουν από τη μία στιγμή στην
άλλη και σίγουρα όχι με τους
υπάρχοντες παίκτες τόσο από
την πλευρά των αγροτών όσο
και από την πλευρά της πολι-
τείας. Η ελληνική αγροτική οι-
κονομία για να πετύχει, θα πρέ-
πει να μετασχηματίσει τις προ-
ηγούμενες έννοιες σε μία πιο
επιχειρηματική κατεύθυνση.
Πώς μπορεί ένας γεωργός, ο
οποίος τα τελευταία 30 χρόνια
μεγάλωσε με τις επιδοτήσεις
και έβγαζε μεροκάματο σχετικά
εύκολα με αυτές, να αλλάξει
φιλοσοφία και στάσης ζωής
στα 55 και πλέον χρόνια της
ζωής του; Από την άλλη, η ίδια
η πολιτεία πώς θα διαμορφώσει
τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για μια επιχειρηματική γεωργία
και κτηνοτροφία, όταν η ίδια
οδήγησε την κατάσταση εδώ;
Συνεπώς τί κάνουμε; Εννοείται
πως δεν μπορεί να αλλάξει η
κατάσταση με κάποιο μαγικό
ή φακιρικό τρόπο, αλλά δεν
πρέπει να ξεκινήσει τουλάχι-
στον από κάπου; Η νέα διοί-
κηση της ΠΕΝΑ αυτό ακριβώς
προσπαθεί να κάνει. Να σχε-
διάσει με τέτοιο τρόπο τις δρά-
σεις της ώστε να συμβάλλει
στην αλλαγή της υφιστάμενης
νοοτροπίας πρώτα, να καλ-
λιεργήσει κουλτούρα επιχει-
ρηματικότητας σε δεύτερο
στάδιο και να εξοπλίσει με γνώ-
ση τους νέους καλλιεργητές
στο δύσκολο και επίπονο έργο

τους. Δεν αρκεί μόνο η προ-
σπάθεια λοιπόν. Χρειάζεται και
χάραξη κατεύθυνσης, δηλ. στό-
χους. Γνώση, στόχοι, επιχειρη-

ματικότητα είναι, κατά την τα-
πεινή μου άποψη, το μυστικό
της επιτυχίας των νέων αγρο-
τών, οι οποίοι θα θελήσουν,
από πεποίθηση, κυρίως και όχι
εξ’ ανάγκης, να σηκώσουν
στους ώμους τους τον βαρύ
τίτλο του αγρότη». 

Το αγροτικό επιχειρείν 
Σήμερα, δεύτερη μέρα, οι ερ-
γασίες του συνεδρίου θα συ-
νεχιστούν με τις εξελίξεις και
την ανάπτυξη των νέων αγρο-
τών μέσω της νέας ΚΑΠ, ενώ
στο επίκεντρο θα βρεθεί και
αγροτικό επιχειρείν. Οι συζη-
τήσεις θα επικεντρωθούν στις
δυσκολίες τις πραγματικής οι-
κονομίας, στον ανταγωνισμό,
στους αστάθμιστους παρά-
γοντες, στις κερδοσκοπικές
συντεχνίες και στο δύσκολο
θεσμικό πλαίσιο που καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι νέοι
αγρότες.

Με θέμα «Αγροτική Οικονομία και Πολιτισμός,
Πυλώνες Ανάπτυξης και Δημιουργίας»
πραγματοποιείται από χθες, Παρασκευή 
30 Αυγούστου έως και αύριο, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου
το 20ό Πανελλήνιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών, 
στο μεσαιωνικό κάστρο Λαμίας. 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net) 

ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

«Αγροτική Οικονομία και Πολιτισμός, 
Πυλώνες Ανάπτυξης και Δημιουργίας»

Με τη λήξη του συνεδρίου η ΠΕΝΑ θα οργα-
νώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε όλες

τις περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και
μόνο για τη νέα ΚΑΠ, όπου εξειδικευμένοι
εισηγητές θα αναλύσουν σε βάθος το θέμα και
θα διεξαχθεί διάλογος με τους συμμετέχοντες
αγρότες. Τα συμπεράσματα της προσπάθειας
αυτής θα κατατεθούν στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να σχεδιαστεί
όσο το δυνατόν καλύτερα η νέα προγραμματική
περίοδος. Το ίδιο θα συμβεί και με τις νέες καλ-
λιέργειες, τη συσκευασία των προϊόντων και την
προώθησή τους. Όπως υπογραμμίζει το Δ.Σ.,
«αυτού του είδους τις συμμετοχικές διαδικασίες
επιθυμεί η ΠΕΝΑ να καθιερώσει, ώστε να είναι
ωφέλιμη και χρήσιμη. Αλλά αυτές οι διαδικασίες
απαιτούν και αυξημένη υπευθυνότητα από τους
ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει να συμ-
μετάσχουν, ώστε να καταθέσουν τις όποιες
προτάσεις τους. Η ΠΕΝΑ θα σχεδιάσει τέτοιες
δράσεις προς όφελος των αγροτών, αλλά χωρίς
τους αγρότες τίποτε δεν μπορεί να γίνει».

Στόχος του συνεδρίου

είναι να δοθούν

απαντήσεις 

σε ερωτήματα που

απασχολούν 

τον σύγχρονο αγρότη, 

να αναδειχθούν τρόποι

για την αξιοποίηση 

των ευκαιριών και για

την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων 

της εποχής

Το επόμενο βήμα
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ΣΕΚΑΠ: «Ναυάγησε»
ο στόχος του 23%!

Η
αύξηση μετοχικού κεφα-

λαίου, στην οποία ύστερα
από απανωτές αναβολές
η Γενική Συνέλευση του

Αυγούστου άναψε το «πράσινο φως»,
θα ενισχύσει την καπνοβιομηχανία
με νέα κεφάλαια, σηματοδοτώντας
μία νέα εποχή. Ωστόσο, η αιφνίδια
αλλαγή στάσης της διοίκησης απο-
γοητεύει. 
Μαζί με την οριστικοποίηση της
απόφασης περί ΑΜΚ, ο εκ Ρωσίας
ομογενής επιχειρηματίας, που τον
τελευταίο καιρό ολοένα και εξα-
πλώνεται στην επιχειρηματική «κλί-
κα» της χώρας μας, έδωσε τελεσί-
γραφο στους εργαζομένους της επι-
χείρησης, ζητώντας εντός λίγων
ημερών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου,
γεγονός που πολλαπλασίασε τις «κα-
κές γλώσσες», που λένε πως η τακτική
Σαββίδη βασίζεται στο «μία στο

καρφί και μία στο πέταλο». 
Αυτό, την ώρα που οι εργαζόμενοι
περίμεναν εντός του μήνα να ανα-
κοινωθούν τα business plans του
Ιβάν για την επιχείρηση, τα οποία,
όπως άλλωστε έχει διαμηνύσει ο
ίδιος, υποτίθεται πως θα προέβλεπαν
τη διατήρηση όλων των θέσεων ερ-
γασίας. Σημειώνεται, ότι οι εργαζό-
μενοι στη ΣΕΚΑΠ πληρώνονται με
έναντι, ενώ οι καθυστερήσεις στις
πληρωμές τους παρατηρούνται εδώ
και δύο χρόνια. 
Η σχετική διαδικασία προχώρησε
με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς,
καθώς έτσι απαιτούσε η νέα ηγεσία
και εν τέλει στις 23 Αυγούστου ολο-
κληρώθηκε η εθελουσία. Ο στόχος
της διοίκησης, που ήταν να αποχω-
ρήσει το 23% των εργαζομένων της
καπνοβιομηχανίας, «ναυάγησε».
Σύμφωνα με πληροφορίες, 50 ερ-
γαζόμενοι φέρονται να δήλωσαν

συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελου-
σίας εξόδου από το δυναμικό της
εταιρείας, έναντι στόχου για 58, σε
σύνολο 258 εργαζομένων. Επιση-
μαίνεται, ότι προτεραιότητα στις

αποχωρήσεις είχαν
κυρίως οι εργαζόμενοι,
που θεμελιώνουν το
δικαίωμα της συνταξιο-
δότησης. 
Οι εργαζόμενοι στη ΣΕ-
ΚΑΠ βρίσκονται σε… έξαλλη κατά-
σταση, καθώς θεωρούν πως έπονται
παρόμοιες ενέργειες της διοίκησης,
όπως είναι η μείωση των μισθών
και οι απολύσεις, τη στιγμή μάλιστα
που δεν τους καταβάλλονται κανο-
νικά τα δεδουλευμένα. 
Από το Σωματείο των Εργατοτεχνι-
τών ακούγονται πικρόχολα σχόλια.
Υποστηρίζεται πως η εντολή για
εθελουσία αποχώρηση από την εται-
ρεία έγινε σε χρόνο μηδέν και πως
δεν προβλέπεται από την πλευρά
της διοίκησης συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα εξόφλησης. 
«Εμείς πιστεύουμε στο μέλλον της
εταιρείας και δεν πιέσαμε ποτέ για

εξόφληση των δεδουλευμένων, αλλά
όπως μας τα λένε δεν έχουμε μέλλον
εμείς», τονίζουν οι εργαζόμενοι στην
Ξάνθη. 
Το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδι-
αίτερα «καυτό» για την καπνοβιο-
μηχανία, πόσο μάλλον τη στιγμή
που οι εργαζόμενοι της επιχείρησης
νιώθουν εξαπατημένοι, καθώς ενώ
μέχρι πρότινος τους διαβεβαίωναν
πως δεν θα υπάρξουν περικοπές
και απολύσεις, τώρα τους τραβούν…
το χαλί κάτω από τα πόδια. 

Επαναλειτουργία
με νέους όρους
Η ανακοίνωση περί εφαρμογής προ-
γράμματος εθελούσιας εξόδου στη
ΣΕΚΑΠ ανέβασε το «θερμόμετρο»
στην πολιτική σκηνή. Τις «βολές»
του εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης,
που σε ανακοίνωσή του επισημαίνει
πως «η νέα διοίκηση έβαλε με όρους
τελεσίγραφου τις νέες και πρωτά-
κουστες απαιτήσεις της. Μειώσεις
μισθών που φτάνουν στο 35%, απο-
λύσεις προσωπικού με τη μορφή
εθελουσίας εξόδου, ακόμα και δου-
λειά χωρίς αμοιβή για “σύντομο”
χρονικό διάστημα. Όλα αυτά ανα-
κοινώθηκαν στους εργαζόμενους
της επιχείρησης, όπου συμπληρώ-
νουν δύο μήνες απλήρωτοι και χωρίς
το επίδομα αδείας».
Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως είναι απα-
ραίτητη η «επαναλειτουργία της ΣΕ-
ΚΑΠ και όλων των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων υπό εργατικό και κοι-
νωνικό έλεγχο, με νέους όρους και
νέες πρακτικές». 

Ο προβληματισμός που εδώ και λίγους μήνες κυριαρχεί στην ελληνική
καπνοβιομηχανία εξαιτίας της ΣΕΚΑΠ, δεν λέει να υποχωρήσει. Εκεί που πάει 
να γίνει ένα βήμα μπρος προς αποκατάσταση της ρευστότητας, εκεί οι τακτικές
που ακολουθεί ο νέος ηγέτης Ιβάν Σαββίδης, «γκρεμίζουν» τις ελπίδες των
εργαζομένων και των προμηθευτών, οι οποίοι αναμένουν να αποπληρωθούν. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net) 

ΕΞΑΛΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ

Ηεπανεκκίνηση των εργασιών της ΣΕΚΑΠ θα περιλαμβάνει την ενίσχυση
των εξαγωγών, οι οποίες μέχρι και το 2012 αποτελούσαν το 16% επί του

συνολικού τζίρου της καπνοβιομηχανίας. Οι εξαγωγές θα έχουν την αρωγή
της ρωσικής εταιρείας Donskoy Tabak, η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης της
ελληνικής εταιρείας και δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στην αγορά
καπνού. 
Η εικόνα της χρηματοδοτικής ανάπτυξης της καπνοβιομηχανίας είναι τραγική.
Η εταιρεία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια της τάξης των 60 εκατ. ευρώ και
συνολικές υποχρεώσεις πάνω από 115 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται πως η εταιρεία σημείωσε ζημιές ρεκόρ για το 2012, γεγονός
που αποδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητάς της. 
Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας το 2012, τα έσοδα
υποχώρησαν στα 19,04 εκατ. ευρώ πέρσι, από 29,53 εκατ. ευρώ την
προηγούμενη χρήση (36,03 εκατ. ευρώ το 2010 και 53,15 εκατ. ευρώ το
2009), παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,5% σε ποσοστό και κατά 10,49 εκατ.
ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. 

Ενίσχυση των εξαγωγών

Σύμφωνα με

πληροφορίες, 50

εργαζόμενοι φέρονται να

δήλωσαν συμμετοχή στο

πρόγραμμα εθελουσίας

εξόδου από το δυναμικό

της εταιρείας, έναντι

στόχου για 58, σε σύνολο

258 εργαζομένων 
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Γερμανικό ενδιαφέρον για ελληνικά προϊόντα 

Σ
υγκεκριμένα, οι αρμόδιοι αξιω-

ματούχοι του Προξενείου συναν-
τήθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα τόσο με τον επικεφαλής

αγορών τροφίμων της αλυσίδας Netto
όσο και με τον επικεφαλής αγορών τρο-
φίμων της αλυσίδας Norma. 
Η Netto ανήκει στον όμιλο Edeka, που
έχει 4.100 καταστήματα λιανικής πώλησης
κατανεμημένα σε 18 περιφερειακές διοι-
κήσεις, με κεντρική διοίκηση στο Maxhutte
Haidhof και απασχολεί συνολικά 59.000
εργαζόμενους. Ανήκει στην κατηγορία
καταστημάτων soft discount (διακινεί επώ-
νυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα σε
αναλογία 60% - 40% αντίστοιχα), με το
80% του κύκλου πωλήσεων να προέρχεται
από τα τρόφιμα, μέσου και χαμηλού επι-
πέδου τιμών κατά μέσο όρο. 
Η Norma διαθέτει 1.450 καταστήματα
σούπερ μάρκετ, κατανεμημένα σε 16 πε-
ριφερειακές διευθύνσεις, με κεντρική δι-
οίκηση στη Νυρεμβέργη. Η Νorma έχει
παρουσία πέραν της Γερμανίας στην Αυ-

στρία, τη Γαλλία και την Τσεχία. Οι αγορές
των προϊόντων για τη Norma γίνονται κεν-
τρικά από τη Νυρεμβέργη, όπου βρίσκεται
η κεντρική αποθήκη και από όπου οργα-
νώνεται η διανομή των προϊόντων στις
υπόλοιπες περιφερειακές αποθήκες. Είναι
η μικρότερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη
Γερμανία και συγκαταλέγεται μαζί με την
Aldi στην κατηγορία hard discount (πώληση
προϊόντων κυρίως ιδιωτικής ετικέτας με
μόνο 800 κωδικούς τροφίμων στα ράφια
της) και ετήσιο κύκλο πωλήσεων περίπου
3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% αφορά
τα τρόφιμα. 
Η Νorma προτιμά την αγορά προϊόντων
κατευθείαν από τον Έλληνα παραγωγό/εξα-
γωγέα (για μείωση του κόστους του εν-
διάμεσου εισαγωγέα), τα οποία πουλά σε
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Οργανώνει,
μάλιστα, διαφημιστικές δράσεις για την
προώθηση ελληνικών προϊόντων τέσσερις
φορές το χρόνο. Ενδιαφέρεται να εισάγει
νέα ελληνικά προϊόντα στο ράφι, εφόσον
συμφωνηθεί η ζητούμενη τιμή και ποιότητα.

Έχει τη δυνατότητα να εισάγει άμεσα νέους
κωδικούς στην παλέτα των προϊόντων
της, στην αρχή με την επωνυμία του προ-
ϊόντος και εφόσον αυτό παρουσιάσει καλές
πωλήσεις, τότε με ιδιωτική ετικέτα. Ενδια-
φέρεται κυρίως για είδη αρτοποιίας, γλυ-
κισμάτων, αλκοολούχων, κονσερβών φρού-
των και λαχανικών και λοιπών παραδο-
σιακών προϊόντων, τα οποία έχει ήδη δο-
κιμάσει ο Γερμανός καταναλωτής στις δια-
κοπές του στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο
παρακολουθείται το πρόγραμμα πωλήσεων
του Lidl στην Ελλάδα, το οποίο εξαιτίας
της επιτυχίας που έχει σημειώσει, αποτελεί
το δείκτη για την παλέτα των ελληνικών
προϊόντων που θα προσφερθούν.
Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατό-
τητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικές τιμές λιανικής της Νorma, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινω-
νήσουν με το γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, προκειμένου να
ενημερωθούν για τα στοιχεία του αρμόδιου
υπαλλήλου αγορών. 

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των αλυσίδων
εμπορίας τροφίμων στη Γερμανία για τα
ελληνικά προϊόντα, όπως προκύπτει από 
τις συναντήσεις που είχαν εκπρόσωποι
εταιρειών με το γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο. 



του ηλίανθου εξαρτάται λιγότερο
από το περιβάλλον και περισσότερο
από την ποικιλία. Φτάνει τα 75, αλλά
οι πιο πολλές ποικιλίες έχουν 25-
30. Η επικονίαση των ανθέων γίνεται
με τα έντομα (κυρίως μέλισσες), τα
οποία μεταφέρουν εύκολα τη γύρη
γιατί είναι ακανθώδης και συγκρα-
τείται καλά στο σώμα της. Η παρα-
γωγή γύρης στον ηλίανθο είναι
άφθονη. 
Ο καρπός του ηλίανθου αποτελείται
από την ψίχα (σπόρο) και το φλοιό
(περικάρπιο). 
Το φυτό μπορεί να καλλιεργηθεί σε
όλους τους τύπους των εδαφών,
από τα πολύ φτωχά μέχρι τα πολύ

γόνιμα. Προσαρμόζεται εξίσου καλά
τόσο στα αμμώδη όσο και στα αρ-
γιλώδη εδάφη. Δεν έχει μεγάλες
απαιτήσεις σε γονιμότητα, όπως ο
αραβόσιτος, η πατάτα, κ.ά. Προ-
σαρμόζεται καλά σε εδάφη ελαφρώς
όξινα έως ουδέτερα, μπορεί όμως
να αποδώσει ικανοποιητικά και σε
εδάφη ελαφρώς αλκαλικά. Δεν αν-
τέχει σε εδάφη αλατούχα. Το ριζικό
του σύστημα φτάνει σε μεγάλα βάθη,
γι’ αυτό και το έδαφος πρέπει να
στραγγίζει καλά, όπως απαιτούν τα
περισσότερα βαθύρριζα φυτά. 
Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία
κλιματικών συνθηκών, από τη Ρωσία
μέχρι την Αργεντινή, ενώ τη μεγα-
λύτερη αντοχή στις χαμηλές θερ-
μοκρασίες την έχει το νεαρό φυτό. 
Ο ηλίανθος είναι ένα από τα πιο φυ-
τοαπαιτητικά φυτά, ενώ ανταπεξέρ-
χεται καλύτερα την ξηρασία σε σύγ-
κριση με άλλες ανοιξιάτικες καλ-
λιέργειες, χάρη στο εκτεταμένο
ριζικό του σύστημα. 
Στην περιοχή της Μεσογείου σπέρ-
νεται Απρίλιο και συγκομίζεται Αύ-
γουστο. 

Τεχνική καλλιέργεια 
του ηλίανθου 
Η τεχνική καλλιέργεια του ηλίανθου
είναι σχετικά απλή και επειδή το
φυτό δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις

επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και σε
περιοχές με χαμηλό επίπεδο γεωρ-
γίας. Ο μηχανικός εξοπλισμός μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και στον ηλίανθο
με μικρές αλλαγές. 
Η προετοιμασία του εδάφους για
τη σπορά πρέπει να αφορά όχι μόνο
το επιφανειακό στρώμα, αλλά πολύ
μεγαλύτερο βάθος, αφού ο ηλίανθος
είναι κατεξοχήν βαθύρριζο φυτό.
Οι επεμβάσεις πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν λιγότερες και να γίνονται
με ελαφρά μηχανήματα.
Από πλευράς ανόργανων θρεπτικών
στοιχείων, ο ηλίανθος ανήκει στα
φυτά που καταναλώνουν λίγο άζωτο,
περισσότερο φώσφορο και πολύ
κάλιο. Από τα ιχνοστοιχεία ο ηλίανθος
καταναλώνει πολύ βόριο (βοριό-
φωλο φυτό). 
Ο ηλίανθος είναι πολύ ευαίσθητος
στον ανταγωνισμό των ζιζανίων μέ-
χρι το στάδιο των 10 φύλλων. Η πε-
ρίοδος αυτή διαρκεί 30-40 ημέρες
από τη σπορά και στο διάστημα
αυτό η καλλιέργεια χρειάζεται απο-
τελεσματική προστασία. 
Η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται
με μηχανικά μέσα και μπορεί να αρ-
χίσει μία εβδομάδα μετά τη σπορά,
αλλά και με πολλά εκλεκτικά ζιζα-
νιοκτόνα. 
Η σπορά, για τις περισσότερες πε-
ριοχές της χώρας μας, γίνεται από
τα μέσα Μαρτίου και μετά, όταν η
θερμοκρασία του εδάφους σε βάθος
5 εκατ. είναι 8 βαθμούς Κελσίου. Οι
αποστάσεις μεταξύ των γραμμών
σποράς είναι συνήθως 75 εκατ. και
επί των γραμμών 15-20 εκατ. (χρη-
σιμοποιούνται οι σπαρκτικές μηχανές
αραβοσίτου). 

Ο ηλίανθος καλλιεργείται συνήθως
σε ξηρικά χωράφια, με άρδευση
όμως οι αποδόσεις αυξάνονται θε-
αματικά. 
Η καλλιέργεια αποτελεί, επίσης, λύση
στο πρόβλημα της αμειψισποράς
πολλών ξηρικών περιοχών που καλ-
λιεργούνται για πολλά χρόνια συ-
νέχεια με χειμωνιάτικα σιτηρά. 
Η ωρίμανση του σπόρου αρχίζει με
την πτώση των πετάλων και διαρκεί
μερικές εβδομάδες. Μακροσκοπικά
πλησιάζει στο τέλος της, όπου οι
σπόροι αποκολλώνται εύκολα από
την κεφαλή και η υγρασία της, που
μετριέται εύκολα, είναι 10-12%. Με
τις κλιματικές συνθήκες της χώρας
μας η συγκομιδή αρχίζει στα τέλη
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
Για τη συγκομιδή του ηλίανθου χρη-
σιμοποιούνται οι κλασσικές θερι-
ζοαλωνιστικές των χειμωνιάτικων
σιτηρών ή του αραβοσίτου, με δύο
προσαρμογές που αφορούν το μα-

χαίρι κοπής και τον άνεμο που σπρώ-
χνει τα φυτά στη μηχανή. 
Ως αντικείμενο εμπορίας, ο ηλίανθος,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, πρέπει να έχει υγρα-
σία 10%, ποσοστό σε λάδι 42% και
ποσοστό ξένων υλών 2%. 

Είναι φυτό μονοστέλεχο και θεω-
ρείται ότι προήλθε από φυσική με-
τάλλαξη του άγριου είδους που δια-
κλαδίζεται σε μεγάλο βαθμό. Η επι-
λογή για το μονοστέλεχο χαρακτήρα
έγινε πριν 5.000 χρόνια, από τους
Ινδιάνους, που τη χρησιμοποιούσαν
από τότε ως πηγή τροφής. Οι σπόροι
του αποτελούσαν βασικό στοιχείο
της διατροφής της για πολλά χρόνια
μέχρις ότου αντικαταστάθηκε από
την αραβόσιτο. Ο πιο συνηθισμένος
τρόπος κατανάλωσης ήταν μετά
από μια στοιχειώδη επεξεργασία
πολτοποίησης και αλευροποίησης.
Πολλές φορές παρασκεύαζαν ένα
μείγμα, το οποίο περιείχε και άλευρα
άλλων σπόρων, με σκοπό να προσ-
δώσουν στο τελικό προϊόν καλύτερη
γεύση. Τα μίγματα αυτά τα έψηναν
πάνω σε ζεστές πέτρες ή τα άφηναν
να ξεραθούν στον ήλιο. Αναφέρεται
πως οι Ινδιάνοι Απάτσι έπαιρναν
στις πολεμικές τους εκστρατείες μι-
κρά, αποξηραμένα κέικ από πολτό
ηλίανθου, γιατί αποτελούσαν συμ-
πυκνωμένη τροφή που μπορούσαν
να τη μεταφέρουν και να τη διατη-
ρήσουν εύκολα. Οι πρωτόγονοι Ιν-

διάνοι το θεωρούσαν, επίσης, το
καλύτερο φάρμακο για τη σπηθάγχη
και για πολλές άλλες αρρώστιες. 
Στην Ευρώπη μεταφέρθηκε για πρώ-
τη φορά το 1510 από τους Ισπανούς.
Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στην
Ιταλία και στη Γαλλία ως καλλωπι-
στικό. 
Στο 1716, όταν άρχιζε η βιομηχανική
επανάσταση στην Αγγλία, έγινε για
πρώτη φορά εξαγωγή λαδιού από
τους σπόρους του ηλίανθου, με το
λάδι όμως να προορίζεται για βιο-
μηχανική χρήση. Ως πηγή ανθρώ-
πινης τροφής χρησιμοποιήθηκε αρ-
χικά από τους Ρώσους στα τέλη του
18ου αιώνα και το 1840 υπάρχει
ήδη παραγωγή και διακίνηση ηλιέ-
λαιου, βρώσιμου από τον άνθρωπο
σε εμπορική κλίμακα. Στις αρχές
του 20ού αιώνα αποτελούσε ήδη
μία από τις κύριες καλλιέργειες της
Ρωσίας. 
Χρησιμοποιήθηκαν από την αρχή
δύο διαφορετικοί τύποι ηλίανθου.
Ο πρώτος είχε μεγάλους σπόρους
με σκληρό φλοιό και ψίχα που δεν
καταλάμβανε όλο το εσωτερικό του
σπόρου. Ο τύπος αυτός προοριζόταν

για άμεση κατανάλωση και ήταν
σχεδόν ίδιος με αυτόν που χρησι-
μοποιούμε σήμερα ως πασατέμπο.
Ο δεύτερος τύπος ηλίανθου προ-
οριζόταν για εξαγωγή λαδιού. Είχε
μικρότερους σπόρους, σκούρου
χρώματος, με λεπτό φλοιό και ψίχα
που καταλάμβανε όλο το εσωτερικό
του σπόρου χωρίς να αφήνει κανένα
κενό. Η περιεκτικότητα σε λάδι των
ποικιλιών αυτών ήταν τότε 25%, για
να φτάσει το 1940 στο 33%. Μερικά
χρόνια αργότερα ο διάσημος βελ-
τιωτής, Pustoroit, κατόρθωσε να δη-
μιουργήσει ποικιλίες ηλίανθου με
περιεκτικότητα σε λάδι 55%. 
Μετά τη Ρωσία η καλλιέργεια πέρασε

σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
ενώ η εξάπλωση του ηλίανθου στα-
μάτησε στη Βόρεια Ευρώπη, όπου
η ελαιοκρούμβη κατέλαβε θέση ως
ελαιούχο φυτό. 
Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος ήταν
η αιτία για την εξάπλωση του ηλίαν-
θου στην Αργεντινή, που είναι σή-
μερα μία από τις μεγαλύτερες πα-
ραγωγούς χώρες ηλιέλαιου. 

Τάσεις καλλιέργειας
Σήμερα ο ηλίανθος αποτελεί ση-
μαντική καλλιέργεια για τη γεωργία
πολλών χωρών. Καταλαμβάνει παγ-
κόσμια έκταση μεγαλύτερη από 165
εκατομμύρια στρέμματα, με τάσεις
αυξητικές. Οι χώρες με τη μεγαλύ-
τερη παραγωγή σπόρων ηλίανθου
είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, η Αρ-
γεντινή, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Τουρκία
και κάποιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι τρεις πρώτες από τις παραπάνω
χώρες παρήγαγαν το 2011 πάνω
από το 54% της παγκόσμιας παραχ-
θείσας ποσότητας (22 εκατ. τάσης).
Αυτές οι τρεις χώρες αναφέρονται
συνήθως ως το τρίγωνο του ηλίαν-
θου και επηρεάζουν αποφασιστικά
τις διεθνείς τιμές σπόρων ηλίανθου
λαδιού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι
χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή
το 2012 ήταν η Γαλλία, η Ρουμανία,
η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Η Γαλλία

είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή
σπόρων ηλίανθου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με την ποσότητα να ξεπερνά
το 1,5 εκατ. τάσης το 2012. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat,
η παραγωγή σπόρων ηλίανθου μει-
ώθηκε κατά 29% το 2007, για να
αυξηθεί στη συνέχεια κατά 47%, το
2008. Παρέμεινε σχετικά σταθερή
κατά τα επόμενα δύο χρόνια, αυ-
ξήθηκε κατά 21% το 2011 σε σχέση
ε το 2010 και μειώθηκε περίπου
κατά το ίδιο ποσοστό το 2012, αγ-
γίζοντας τους 7 εκατ. τόνους.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του ηλίανθου 
Ο καλλιεργούμενος ηλίανθος είναι
ένα ασυνήθιστο, μονοστέλεχο φυτό
με εντυπωσιακή ταξιανθία, γνωστό
από το χαρακτηριστικό γνώρισμα
του ηλιοτροπισμού που τον κάνει
να στρέφει το άνθος και φύλλα προς
το μέρος του ήλιου. Ο ηλιοτροπισμός
του έδωσε και το όνομα Helianthus,
δηλαδή το άνθος του ήλιου. Ο ηλιο-
τροπισμός είναι χαρακτηριστική κί-
νηση του φυτού για καλύτερη έκθεση
των φύλλων του προς τον ήλιο, έτσι
ώστε να έχει τη δυνατότητα να φω-
τοσυνθέτει περισσότερο. Ο ηλιο-
τροπισμός αυξάνει τη φωτοσύνθεση
μέχρι 10%. Ο αριθμός των φύλλων
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Ο ηλίανθος κατάγεται από την Αμερική. Είναι ένα από τα 67 είδη
του γένους Helianthus, της γνωστής οικογένειας Asteraceae. Τo
κέντρο καταγωγής των 17 ειδών βρίσκεται στη Νότια Αμερική
και των υπόλοιπων 50 στη Βόρεια. Τα περισσότερα άγρια είδη
του ηλίανθου βρίσκονται στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ
Νοτίου Καναδά και Λατινικής Αμερικής. 

Toυ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑ
Καθηγητή Γεωργίας
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Ο ηλΙανθΟςκαταλαμβάνει την τρίτη θέση στην παγκόσμια
παραγωγή ελαιούχων σπόρων, μετά τη σόγια και το βαμβάκι,
αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια
αγορά.
Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επέκταση της
καλλιέργειας παγκόσμια και συνεχίζουν να επιδρούν θετικά
στη μελλοντική της εξέλιξη, είναι: 
8Η δημιουργία και χρήση σε εμπορική κλίμακα υβριδίων

με υψηλό δυναμικό απόδοσης σε λάδι και καλά αγρονομικά
χαρακτηριστικά. 

8Η συμμετοχή του σε συστήματα ξηρικών, αλλά και αρδευόμενων αμειψισπορών. 
8Η δυνατότητα εξαγωγής λαδιού σε προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις. 
8Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των ίδιων μηχανικών εξοπλισμών των
χειμωνιάτικων σιτηρών. 
8Η καλή ποιότητα του ηλιέλαιου από άποψη υγιεινής διατροφής, λόγω των πο-
λυακόρεστων που περιέχει.
8Η χρησιμοποίηση του λαδιού για την παραγωγή βιοντίζελ.
8Η μεγάλη προσαρμοστικότητα του φυτού. 

Κύρια ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι η αντοχή του στην ξηρασία και η
μικρότερη βλαστική του περίοδος σε σχέση με τα ζαχαρότευτλα, το βαμβάκι, τον

αραβόσιτο κ.ά., που δίνουν τη δυνατότητα δύο συγκομιδών το χρόνο σε περιοχές
όπου η ευνοϊκή περίοδος για την ανάπτυξη των φυτών είναι λίγο μεγαλύτερη από 200 μέρες.

Μελλοντικές προοπτικές του ηλίανθου

Πριν από 30 και 35 χρόνια η λέξη ηλίανθος
στην Ελλάδα ήταν ακόμα συνυφασμένη

με τον «πασατέμπο», που συνόδευε και
συνοδεύει πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις των
νεοελλήνων. Η παράξενη αυτή διατροφική
συνήθεια απαντάται σε πολύ λίγους λαούς. 
Ο ηλίανθος για παραγωγή «πασατέμπο» (άμεση
κατανάλωση) καλλιεργείται στην Ελλάδα εδώ
και πολλά χρόνια, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα
στο Νομό Ροδόπης. Οι πρώτες προσπάθειες
για εξαγωγή λαδιού έγιναν στην περιοχή της
Ορεστιάδας κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Από την εποχή εκείνη και μέχρι την είσοδο
της χώρας μας στην Ε.Ε. δεν καλλιεργήθηκε
ηλίανθος για λάδι σε άξιες λόγου εκτάσεις.
Mε την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε., ο ηλίανθος
άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός στους
παραγωγούς, εξαιτίας των πολύ ικανοποιητικών
τιμών. Επειδή η Ε.Ε. ήταν τότε ελλειμματική
σε ελαιούχους σπόρους, οι επιδοτήσεις ήταν
υψηλές, με αποτέλεσμα και άλλες χώρες
(Γαλλία, Ιταλία κ.ά.) να στραφούν στην καλ-

λιέργεια του ηλίανθου. Έτσι, σε σύντομο
χρονικό διάστημα καλύφθηκαν οι ανάγκες
και στη συνέχεια επιβλήθηκε συνυπευθυνότητα.
Οι τιμές έπαψαν να είναι ελκυστικές και το
ενδιαφέρον στην Ελλάδα «έπεσε» κατακόρυφα.
Η καλλιέργειά του έτσι είχε φτάσει το 1987
το 1 εκατομμύριο στρέμματα, περιορίστηκε
πολύ γρήγορα στα 150 με 200.000 στρέμματα,
ενώ μετά το 2000 παρουσίασε μια νέα ανοδική
πορεία, με αποκορύφωμα την καλλιεργητική
περίοδο 2010, ως αποτέλεσμα και των ενι-
σχύσεων που δόθηκαν στα ενεργειακά φυτά
(45 ευρώ/εκτάριο), από τις οποίες ευνοήθηκε
και ο ηλίανθος αφού οι ελαιούχοι σπόροι του
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ.
Ως προς το τελευταίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ), στη χώρα μας οι αποδόσεις του φυτού
κυμαίνονται από 58 έως 116 λίτρα βιοντίζελ
ανά στρέμμα. Οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν
στη χώρα μας το 2012 έφτασαν τα 600.000
στρέμματα. 

Η καλλιέργεια ηλίανθου στην Ελλάδα
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στον αγροτικό κόσμο
από την άνοδο του
«μαύρου χρυσού» >3

>5

>11

>10

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

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΓΙΑΝΘΟΥΝ 
ΕΑΣ, ΕΛΒΟ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ
Έως το τέλος του έτους η
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης
των τριών «φιλέτων» της
αμυντικής βιομηχανίας

ΟΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΘΑ ΤΗΝ «ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ» ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ…

BUSINESS 
ΝΕΟΥ… ΤΥΠΟΥ
Τι σηματοδοτεί η
εξαγορά της Washington
Post από τον Τζεφ
Μπέζος

Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΞΑΝΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
Η αύξηση των
κοινωνικών ανισοτήτων
δεν οφείλεται στον
χαλαρό κρατικό έλεγχο,
εκτιμούν αναλυτές

> 8-9

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ;
>4

n Το «παράθυρο» Μέρκελ για νέα αναδιάρθρωση
του χρέους, το χρηματοοικονομικό κενό και 
η νέα δοκιμασία της κυβερνητικής αντοχής

n Ακόμα και «κούρεμα» καταθέσεων 
ή υποθήκη του ελληνικού

πλούτου, τα ανταλλάγματα σε
ενδεχόμενο νέο «haircut» 

ΚΟΥΡΕΜΑ
ή



Η
άποψη του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κ. Χ.
Θεοχάρη, ότι «καλύτερα να κλείσουν οι εταιρείες
που χρωστούν στο Δημόσιο» (τη σχολιάσαμε

στο προηγούμενο φύλλο), έρχεται να συμπληρωθεί…
ιδανικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων για κέρδη
που δεν έχουν! 
Με το άρθρο 49 του τελευταίου φορολογικού νόμου
(4172/2013) οι δαπάνες τόκων των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που υπερβαίνουν το 25% του EBITDA
(κέρδη των επιχειρήσεων προ φόρων, αποσβέσεων και
τόκων) δεν αφαιρούνται πλέον από τα φορολογητέα
κέρδη τους. Τo ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των με-
μονωμένων επιχειρήσεων, που τα καθαρά έξοδα των
τόκων τους υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ. Με τη νέα
ρύθμιση, δηλαδή, ενώ τα ΕΒΙΤΑ μειώνονται σημαντικά
λόγω της κρίσης και το ποσό των μη εκπιπτόμενων
τόκων αυξάνει σημαντικά (λόγω των διπλάσιων και
τριπλάσιων από τα ευρωπαϊκά επιτόκια ελληνικών επι-
τοκίων), η κυβέρνηση αποφάσισε ότι είναι η κατάλληλη
στιγμή για να πληρώσουν οι επιχειρήσεις φόρο για
κέρδη που δεν έχουν, αφού ένα πραγματικό και αδια-
φιλονίκητο έξοδό τους δεν αναγνωρίζεται. 
Και όλα αυτά, την ώρα που οι περισσότερες συνεπείς
επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με δραματική
μείωση των εσόδων τους και λειτουργούν οριακά χωρίς
χρηματοδοτική στήριξη από τις τράπεζες, σήμερα που
υπάρχει ανάγκη να προσελκύσουμε ξένες επιχειρήσεις
να επενδύσουν. Αντί, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να στηρίζονται,
θα τους φορολογούνται κέρδη που δεν έχουν! 
Δεν χρειάζεται να κάνει δηλώσεις ο Πούτιν για το
επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει η Δράση, αφού η κυβέρνηση από μόνη της
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διώξει τους
υποψήφιους επενδυτές, τους οποίους κατά τ’ άλλα
καλεί για συναντήσεις στο Μαξίμου…
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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«Ο πρώτος του πόλεμος» είναι
για τον Αμερικανό πρόεδρο η
επέμβαση στη Συρία, που σύμ-
φωνα με πολλές εκτιμήσεις
απειλεί να ανοίξει τον ήδη…
μισάνοιχτο ασκό του Αιόλου στην
ευαίσθητη περιοχή της Μέσης
Ανατολής και της Ν.Α. Μεσογείου.
Με αφορμή τη χρήση χημικών

από το καθεστώς Άσαντ, αλλά
με το βλέμμα τόσο στο Ιράν όσο
και στις ευρύτερες ανακατατάξεις
στην περιοχή, οι ΗΠΑ και οι σύμ-
μαχοί τους –κατά πρώτο λόγο
η Βρετανία– επέλεξαν αυτή τη
στιγμή για να κάνουν την κίνησή
τους. Μια κίνηση που προβλη-
μάτιζε εξ’ αρχής τον Μπαράκ
Ομπάμα, καθώς πολλοί αναλυτές
εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ σε καμία
περίπτωση δεν θα βγουν κερ-
δισμένες από αυτή, ενώ γίνεται
εκτός των πλαισίων του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
εγείροντας αντιδράσεις. Τα «ζάρια»
ρίχτηκαν. Κι ακόμα γυρίζουν…
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Όσοι παρακολουθούν από την
αρχή τη δίκη του πρώην υπουρ-
γού, προφανώς δεν περίμεναν
να ακούσουν κάτι νέο στην απο-
λογία του. Η διαβεβαίωση ότι
δεν έχει σχέση με υπεράκτιες
εταιρίες και ότι η αγοραπωλησία
του ακινήτου στη Διονυσίου
Αρεοπαγίτου ήταν «καθαρή»,

καθώς και τα περί «πολιτικής
δίωξης» του ήταν το μοτίβο στο
οποίο μας έχει συνηθίσει. Μο-
ναδικό, ίσως, νέο στοιχείο απο-
τέλεσε η επικέντρωση της επί-
θεσής του στο πρόσωπο του Γ.
Παπανδρέου, αφού όπως είπε,
η «σκευωρία» σε βάρος του
στήθηκε από τους «προσκυνη-
μένους του Γ. Παπανδρέου».
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «όταν
ήρθε η σύγκρουση μέσα στο
ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου με
τις δικές μας απόψεις, φαίνεται
ότι ανησυχούσαν (…) και έτσι
κάποιοι εμπνεύστηκαν την πο-
λιτική εξόντωση του εσωκομ-
ματικού αντιπάλου»! 
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Στο πλαίσιο μιας προεκλογικής
περιόδου μπορούν να ειπωθούν
πολλά, κάποιες φορές χωρίς
μέτρο και οδυνηρά. Ένα από
αυτά ήταν και ο «σκελετός» της
εισόδου της Ελλάδας στην Ευ-
ρωζώνη, που αποφάσισε να ανα-
σύρει από την… ντουλάπα της
πολιτικής αντιπαράθεσης με τους

Σοσιαλδημοκράτες αντιπάλους
της η Γερμανίδα καγκελάριος.
Θέλοντας να πλήξει την αξιοπιστία
του πρώην καγκελαρίου Σρέντερ,
που νωρίτερα της είχε επιτεθεί
για την κατάσταση στην Ευρω-
ζώνη, η κα Μέρκελ του «χρέωσε»
την «παράτυπη» είσοδο της
χώρας μας στην Ευρωζώνη το
2001, αποδίδοντάς της μάλιστα
τη διάσταση της «αρχής του κα-
κού» για την πορεία της νομι-
σματικής ένωσης. Ίσως η κα
Μέρκελ δεν υπολόγισε ότι μετά
τις εκλογές, όταν θα είναι ξανά
–όπως όλα δείχνουν– καγκε-
λάριος, θα κληθεί να «μαζέψει»
όσα είπε… 
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Σ
το βάθος της εικόνας «αχνοφαίνεται» η γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο,
«πνιγμένη» στους καπνούς της τεράστιας πυρκαγιάς που μαινόταν
εδώ και περισσότερες από 10 ημέρες στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι,

στην Καλιφόρνια, καταστρέφοντας μια περιοχή 600 τετραγωνικών χιλιομέτρων!
Είναι η 13η σε μέγεθος καταστροφική πυρκαγιά που γνώρισε η Καλιφόρνια
από το 1932 και έχει θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σαν Φρανσίσκο,
αφού στάχτες πέφτουν σαν χιόνι στη βασική δεξαμενή που τροφοδοτεί με
νερό και ηλεκτρική ενέργεια την πόλη. Οι Αρχές μεταφέρουν το νερό της
κύριας δεξαμενής σε χαμηλότερες δεξαμενές και ελέγχουν τα αποθέματα
για να προλάβουν ενδεχόμενη μόλυνση, ενώ δύο από τους τρεις υδροηλεκτρικούς
σταθμούς που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα το Σαν Φρανσίσκο έχουν
κλείσει, αναγκάζοντας την Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της πόλης
να αγοράζει ρεύμα από την ανοικτή αγορά...

Φορολογούν κέρδη που δεν υπάρχουν!  

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

«Τα τελευταία νέα στην περιο-
χή δεν ξέρω εάν είναι δυσοί-
ωνα, αλλά είναι χαμηλής νέ-
φωσης. Ελπίζω αυτοί που

παίρνουν τις αποφάσεις, να
μετρήσουν προσεκτικά το

θέμα της επέμβασης στη
Συρία»

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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Δ
ήλωσε χαρακτηρι-
στικά ότι «θα πρέπει
να ενισχυθεί η στα-
θερότητα και στο

εσωτερικό για να μην πάνε
χαμένες και οι θυσίες του ελ-
ληνικού λαού». Ήταν ένα μή-
νυμα και στους εσωτερικούς
παράγοντες του πολιτικού
«παιχνιδιού», αλλά και στο
εξωτερικό να προσέξουν τη
στάση και τις οικονομικές τους
απαιτήσεις για να μην απο-
σταθεροποιήσουν σε αυτή τη
συγκυρία και την Ελλάδα. 
Με την επικείμενη επέμβαση
στη Συρία η Ελλάδα κινδυνεύει
να υποστεί νέο «κύμα» προ-
σφύγων από τη Συρία. Στους
άμεσους κινδύνους είναι να
διαταραχθεί ο ενεργειακός
εφοδιασμός της Ελλάδας, κα-
θώς παίρνει πετρέλαιο από
το Ιράν, αλλά και να «πλη-
ρώσει» και ακριβότερο πε-
τρέλαιο. 
Ήδη, η ελληνική οικονομία
έχει αρχίσει να δέχεται πρόωρα
πλήγματα από μια ενδεχόμενη
στρατιωτική επέμβαση κατά
της Συρίας, με αιχμή την τιμή
του πετρελαίου. Η τιμή του

αργού άγγιξε τα 117 δολάρια
το βαρέλι στις διεθνείς αγορές,
ενώ αναλυτές προβλέπουν
την εκτίναξη της τιμής στα
150 δολάρια, εάν υπάρξει χτύ-
πημα στη Δαμασκό. Το ράλι
στις διεθνείς τιμές του «μαύρου
χρυσού» θα έχει ως άμεση
συνέπεια την αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους, το οποίο
ήδη είναι δυσβάσταχτο και
υπαίτιο για την αδυναμία μεί-
ωσης των εγχώριων τιμών. 

Τουρισμός,
μεταφορές
Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό,
οι επιπτώσεις θα είναι πολύ
μικρές, λόγω και του ότι η
σεζόν στη χώρα μας πλησιάζει
στο τέλος, όμως περισσότερο
μπορεί να επηρεαστεί η διεθνής
κρουαζιέρα με προορισμό και
τα λιμάνια που γειτονεύουν
με την περιοχή. O ελληνικός
τουρισμός θα μπορούσε να
πληγεί σε περίπτωση που
υπάρξει στρατιωτική εμπλοκή
μακράς διάρκειας στη Συρία. 
Επιπτώσεις με ανυπολόγιστες,
για την ώρα, προεκτάσεις μπο-
ρεί να έχει και για τις μετα-

φορές, στη χώρα μας, πιθανή
επέμβαση στη Συρία, λόγω
της ανόδου των διεθνών τιμών
του πετρελαίου, με αποτέλεσμα
τα προϊόντα να φθάνουν ακρι-
βότερα στον τελικό κατανα-
λωτή. 
Η άνοδος των τιμών πετρε-

λαίου θα έχει ως άμεση επί-
πτωση να ακριβύνουν τα αε-
ροπορικά καύσιμα και αυτό
θα έχει αρνητικό αντίκτυπο,
μεταξύ άλλων, στον τομέα
των εξαγωγών, που ήδη κα-
τέγραψαν τη χειρότερη επίδοσή
τους σε επίπεδο α’ εξαμήνου. 

ΦΟΒΟΣ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΡΑΛΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Ανησυχία για παράπλευρα «χτυπήματα»

από την κρίση στη Συρία
Ο πρωθυπουργός κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του
στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας δήλωσε,
μετά, ότι «η Ελλάδα είναι
προπύργιο σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή»,
ενώ σε μία προσπάθεια 
να αξιοποιήσει 
τη γεωστρατηγική θέση
της χώρας, τη συνέδεσε 
και με την οικονομική
κατάσταση.

Ιδιαίτερα… καυτό αναμένεται το φθινόπωρο για την κυβέρνηση
Σαμαρά και ειδικότερα για το οικονομικό επιτελείο, καθώς στη

διαπραγμάτευση που θα αρχίσει στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα τεθούν
επί τάπητος τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να καλυφθεί
το χρηματοδοτικό κενό, ύψους 11 δισ. ευρώ, για το 2014-2015. 
Η ώρα της κρίσης για την Αθήνα θα έρθει στα τέλη Σεπτεμβρίου,
όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) θα επιστρέψουν στην Ελλάδα διά των εκπροσώπων τους,
προκειμένου να συζητήσουν πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό
κενό 2015-2016, με τις πιθανότητες για νέα μέτρα λιτότητας να
αυξάνονται, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει νέα πολιτική
κρίση. 
Ακόμη κι αν η Ελλάδα επιβιώσει από αυτή την κατάσταση και
πάλι θα χρειάζεται μια νέα ελάφρυνση του χρέους της, προτού
καταφέρει να σταθεί και πάλι στα… πόδια της. 
Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει μέσα στον ενάμιση μήνα που
μεσολαβεί έως την επιστροφή της Tρόικας στην Αθήνα να κλείσει
όλα τα ανοικτά μέτωπα, χωρίς να έχει ενεργό συμμετοχή στη
συζήτηση που «φουντώνει» για τη βιωσιμότητα του χρέους. 
Το ΔΝΤ την ίδια ώρα εντείνει τη πίεση προς τους Ευρωπαίους και
ειδικά το Βερολίνο για την έγκαιρη λήψη μέτρων, που θα
οδηγήσουν το ελληνικό χρέος σε βιώσιμα επίπεδα, χρησιμοποιώντας
ως πρώτο μοχλό πίεσης το χρηματοδοτικό «κενό» των 11 δισ.
ευρώ, για το οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στην αξιολόγηση
του Σεπτεμβρίου. 
Παρότι η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια περί «κου-
ρέματος», ακόμα και ο γερμανικός Τύπος θεωρεί αναπόφευκτο
το νέο «ψαλίδισμα» μετά από τις εκλογές που πραγματοποιούνται,
μάλιστα, μια εβδομάδα πριν από την άφιξη της Τρόικας στην
Αθήνα. 
Πάντως, Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες επισημαίνουν στην Αθήνα
ότι σε κάθε περίπτωση, η όποια ελάφρυνση του χρέους περνάει
μέσα από την τήρηση κατά γράμμα του Προγράμματος, προ-
αναγγέλλοντας, μάλιστα, μια ιδιαιτέρως αυστηρή εξέταση στις
«τρύπες» που εντοπίστηκαν στην επιθεώρηση του Ιουλίου. 
Στο πεδίο των δημοσιονομικών, κρίσιμη χαρακτηρίζεται η
αξιολόγηση του νέου φόρου ακινήτων, ενώ επιπλέον θα γίνει
επανεξέταση της απόδοσης των μέτρων που καλύπτουν το
«κενό» 2013-2014, παράλληλα με την εξέταση του προϋπολογισμού
του επόμενου έτους, αλλά και του Μεσοπρόθεσμου για την
περίοδο 2014-2017. 
Στο πεδίο των διαρθρωτικών, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται
η διαθεσιμότητα των 12.500 υπαλλήλων, καθώς και τα νέα ορ-
γανογράμματα υπουργείων και φορέων για 400.000 υπαλλήλους. 
Επιπλέον, θα συζητηθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την
απελευθέρωση αγορών - προϊόντων, όπου μεταξύ άλλων θα
γίνει και επανεξέταση των φόρων υπέρ τρίτων και για το «άνοιγμα»
επαγγελμάτων, ενώ θα επανέλθει στο «τραπέζι» και το πλαίσιο
των εργασιακών σχέσεων, ειδικά στο κομμάτι που διέπει τις
ομαδικές απολύσεις. 
Πάντως, κρίσιμο χαρακτηρίζεται και το τεστ για τις αποκρατικο-
ποιήσεις, καθώς οι όποιες περαιτέρω «αρρυθμίες» θα οδηγήσουν
σε επανεξέταση της στρατηγικής. 

4Τον Σεπτέμβριο η ώρα της κρίσης 

Εντονη ανησυχία έχει προκαλέσει και στον αγροτικό
κόσμο μια ενδεχόμενη εκτόξευση της τιμής του

μαύρου χρυσού, καθώς η ενέργεια αποτελεί έναν
από τους βασικούς συντελεστές του κόστους αγροτικής
παραγωγής. 
Μάλιστα, για την περίοδο 2008-2012 η ενέργεια
αντιστοιχούσε στο 20% του συνολικού κόστους πα-
ραγωγής, όντας ο δεύτερος παράγοντας μετά τις
ζωοτροφές, που αντιστοιχούν στο 35%. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, στο διάστημα
των τελευταίων ετών 2009-2012, η αύξηση του κό-
στους της ενέργειας στο αγροτικό εισόδημα υπολο-
γίζεται στο 64% και σε απόλυτο μέγεθος στο 1,5
δισ. ευρώ. 
Στο βαθμό που υπάρξει και ραγδαία αύξηση στην
τιμή του πετρελαίου, η προσπάθεια που έχει καταβάλει
ο αγροτικός κόσμος για συγκράτηση στις τιμές των
προϊόντων, μοιραία ακυρώνεται. 

Έντονη ανησυχία 
στον αγροτικό κόσμο 



Τ
α στοιχεία προέρχονται από
τη World Top Incomes Data-
base και δεν αφήνουν καμιά
αμφιβολία: το μερίδιο του

πλουσιότερου 1% στα έσοδα έχει δι-
πλασιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες
τα τελευταία σαράντα χρόνια και φτάνει
σήμερα το 20%. Η ίδια τάση παρατηρείται
στην Αυστραλία, στον Καναδά και στη
Βρετανία, αν και το μερίδιο του πλου-
σιότερου 1% σε όλες αυτές τις χώρες
είναι μικρότερο. Στη Γαλλία, στη Γερμανία
και στην Ιαπωνία, πάλι, η τάση αυτή
δεν είναι τόσο εμφανής. 
Τα κέρδη των πλουσίων είναι συχνά
προϊόν απάτης ή φοροδιαφυγής. Η
συνολική εικόνα, όμως, είναι πιο σύν-
θετη. Σε ένα συμπόσιο που οργάνωσε
αυτό το καλοκαίρι η Επιθεώρηση Οι-
κονομικών Προοπτικών (Journal of
Economic Perspectives), οι Στίβεν
Κάπλαν και Τζόσουα Ράου παρου-
σίασαν μια μελέτη τους, όπου συγ-
κρίνουν ανθρώπους που αποκομίζουν
μεγάλα κέρδη σε διάφορους τομείς.
Από τη μελέτη αυτή, προκύπτει ότι
πίσω από τα κέρδη αυτά δεν βρίσκεται
μόνο ο χαλαρός κρατικός έλεγχος:
μεταξύ αυτών που έχουν πλουτίσει
είναι και πρόεδροι ιδιωτικών εταιρειών,
μάνατζερ των hedge funds ή αστέρια
του αθλητισμού. Στην πραγματικότητα,
η αύξηση των ανισοτήτων οφείλεται
στη δράση των δυνάμεων της αγοράς.
Είναι, δηλαδή, αποτέλεσμα συμφωνιών
που έχουν υπογραφεί ελεύθερα. 
Η παγκοσμιοποίηση και η πρόοδος της
τεχνολογίας ευνοούν τους εργαζόμενους
με υψηλή ειδίκευση. Στη μέση της κλί-
μακας εισοδήματος, η σκληρή δουλειά

και η κοινή λογική ήταν άλλοτε αρκετές
για να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό
εισόδημα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Την
ίδια στιγμή, στην κορυφή της κλίμακας,
οι πιο καλοί ή οι πιο τυχεροί επιχειρη-
ματίες, διαχειριστές κερδοσκοπικών
ταμείων ή αθλητές σαρώνουν τα πάντα.
Η ιδέα ότι οι χοντροί επιχειρηματίες με
τα πούρα κλέβουν όλους τους υπο-
λοίπους μπορεί να είναι συναισθηματικά
φορτισμένη, αλλά δεν είναι πειστική. 

Είναι πολλά τα λεφτά… 
Σε μια αγορά που λειτουργεί σωστά,
κάποιος αποκομίζει μεγάλα κέρδη
αν δημιουργεί μια οικονομική αξία
που τα δικαιολογεί. Αυτό δεν ισχύει
στο σημερινό χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα. Και μία από τις εξηγήσεις είναι
ότι τα ποσά είναι μεγάλα. Από το 1993
έως το 2011 το μέσο εισόδημα στις
Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε συ-

νολικά κατά 13,1%. Το μέσο εισόδημα
του φτωχότερου 99%, όμως, (δηλαδή
των οικογενειών που κερδίζουν ως
370.000 δολάρια τον χρόνο) αυξήθηκε
μόνο κατά 5,8%. Η διαφορά αυτή δεί-
χνει πόσο μεγάλα κέρδη αποκομίζουν
οι πιο πλούσιοι. 
Η ανησυχία για τις αυξανόμενες ανι-
σότητες επικεντρώνεται συνήθως
στον τρόπο που αποκτήθηκαν τα
κέρδη των πλουσίων και στον τρόπο
με τον οποίο τα διαχειρίζονται. Οι δύο
αυτές πλευρές όμως συνδέονται με-
ταξύ τους. Όσο μεγαλύτερες ανισότητες
χαρακτηρίζουν μια κοινωνία, τόσο
περισσότερα κίνητρα έχουν οι πλούσιοι
να τραβούν τη σκάλα από πίσω τους. 
Στην κορυφή της κλίμακας, οι πλου-
τοκράτες διαμορφώνουν τους όρους
της συζήτησης αγοράζοντας εφημε-
ρίδες και κανάλια ή χρηματοδοτώντας
πολιτικές εκστρατείες. Και αυτοί που

απλώς έχουν ένα ικανοποιητικό ει-
σόδημα προσπαθούν εναγωνίως να
βρουν σπίτι σε μια καλή γειτονιά και
να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα
καλό σχολείο. 

Τα προνόμια γεννούν
προνόμια
Όπως επισήμανε στο ίδιο συμπόσιο
ο Μάιλς Κόρακ, που έχει μελετήσει
την κινητικότητα του χρήματος μεταξύ
των γενεών, στις πιο άνισες κοινωνίες
–την Αμερική και τη Βρετανία– τα
προνόμια γεννούν προνόμια. Πλούσιοι
γονείς έχουν πλούσια παιδιά. Στις
κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από
μεγαλύτερη ισότητα, όπως η Δανία,
η τάση αυτή δεν παρατηρείται.
Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό
στοιχείο της αύξησης των ανισοτήτων:
όσο πιο άνισες γίνονται οι κοινωνίες
μας, τόσο περισσότερο παγιδευόμαστε
σε αυτή την ανισότητα. Η ιδέα πίσω
από τις ελεύθερες κοινωνίες που στη-
ρίζονται στις αγορές είναι ότι ο καθένας
θα έπρεπε να μπορεί να αξιοποιήσει
τις δυνατότητές του. Αλλά η ιδέα αυτή
χάθηκε στο δρόμο… 
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Η αγορά αυξάνει τις ανισότητες
Γράφει ο ΤΙΜ ΧΑΡΦΟΡΝΤ 

Αναδημοσίευση από τους 

Στη μέση της κλίμακας
εισοδήματος, η σκληρή
δουλειά και η κοινή
λογική ήταν άλλοτε
αρκετές για να
εξασφαλίσουν ένα
ικανοποιητικό εισόδημα.
Αυτό δεν ισχύει πλέον… 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΑΛΑΡΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΛΕΝΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

Όταν οι πλουσιότερες
χώρες του κόσμου
ευημερούσαν, λίγοι
ήταν εκείνοι που
ανησυχούσαν για 
το γεγονός ότι 
το πλουσιότερο 1%
απολάμβανε ένα όλο
και μεγαλύτερο μερίδιο
αυτής της ευημερίας.
Όταν, όμως, ξέσπασε 
η κρίση στις Ηνωμένες
Πολιτείες και στην
Ευρωζώνη, η ανησυχία
για τις αυξανόμενες
ανισότητες έπαψε να
αποτελεί γνώρισμα 
της άκρας Αριστεράς. 



>>
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Α
υτό, στο πλαίσιο της συνέ-
χισης του προγράμματος των
αποκρατικοποιήσεων, για το
οποίο από τη μία η Tρόικα

έχει χαμηλώσει αισθητά τον πήχη εξοι-
κονόμησης εσόδων, όπως άλλωστε
αναφέρεται στην τελευταία έκθεση
αξιολόγησής της και από την άλλη η
κυβέρνηση προσπαθεί συμμαζέψει τα
«ασυμμάζευτα». Η εμμονή των διεθνών
πιστωτών μας με την υλοποίηση συγ-
κεκριμένων μεταρρυθμίσεων είναι γνω-
στή και προκαλεί «πονοκέφαλο» στο
οικονομικό επιτελείο της χώρας, το
οποίο το φετινό καλοκαίρι τρέχει διαρκώς
να «κλείσει» τρύπες. 
Η αναδιάρθρωση των ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και
ΛΑΡΚΟ είναι απαραίτητη για το τελικό
«οk» στην απελευθέρωση της δόσης
του Σεπτεμβρίου, αφού οι μεταρρυθμίσεις
αποτελούν προαπαιτούμενο. 
Η Τρόικα που είναι ειδήμων στο να
θέτει τα χρονοδιαγράμματα για κάθε
σκέλος του ελληνικού προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής ζητά,
από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό
Οικονομικών, η διαδικασία εξυγίανσης
των τριών παραπάνω «φιλέτων» της
αμυντικής βιομηχανίας να έχει ολο-
κληρωθεί ως το τέλος του τρέχοντος
έτους. Απαίτηση, η οποία αυτόματα δη-
μιουργεί επιπρόσθετο άγχος στην κυ-
βέρνηση, καθώς στα τέλη του 2013
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δια-
δικασίες που σχετίζονται και με άλλους
υπό εκκαθάριση τομείς του ελληνικού
δημοσίου. 
Οι αντιδράσεις, ωστόσο, έρχονται από
τους εργαζομένους, οι οποίοι διαμαρ-
τύρονται έντονα στο ενδεχόμενο απο-
λύσεων, στο πλαίσιο των σχεδίων εξυ-
γίανσης των ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδο-
μάδα, κατά τη διάρκεια συσκέψεων
στο υπουργείο Οικονομικών για την
τύχη των παραπάνω εταιρειών, εργα-
ζόμενοι εκ των τριών επιχειρήσεων
πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις έξω
από το υπουργείο. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί
ότι οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ είναι απλή-
ρωτοι επί 8 μήνες και έχουν προχωρήσει
σε επίσχεση, ενώ στην ΕΛΒΟ οι εργα-
ζόμενοι είναι 4 μήνες απλήρωτοι. Στην
ΕΛΒΟ έχει προχωρήσει το σχέδιο απο-
χωρήσεων του προσωπικού και από
τους 1.200 εργαζόμενους έχουν μείνει
350 άτομα. 
Πάντως, πρέπει να επισημανθεί πως ο
κίνδυνος ανάκτησης κρατικών ενισχύ-
σεων κινεί το νήμα της εξυγίανσης των
εν λόγω επιχειρήσεων. 

Εν μέσω θέρους και
ενώ οι συζητήσεις για
παροχή ή μη νέου
πακέτου βοήθειας
από τους δανειστές
μας κλιμακώνονται,
όσο οι γερμανικές
εκλογές πλησιάζουν,
στο υπουργείο
Οικονομικών πιάνουν
δουλειά, με στόχο 
την οριστικοποίηση
των σχεδίων
αναδιάρθρωσης 
των τριών «φιλέτων»
της ελληνικής
αμυντικής
βιομηχανίας: 
των Ελληνικών
Αμυντικών
Συστημάτων (ΕΑΣ),
της Ελληνικής
Βιομηχανίας Όπλων
(ΕΛΒΟ) και 
της ΛΑΡΚΟ.

Της ΒΟYΛΑΣ ΜΑΛΑIΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)

ΕΑΣ
Και στις τρεις εταιρείες στήνεται σκηνικό αλά... ΕΡΤ.
Στην περίπτωση των ΕΑΣ, οι κρατικές ενισχύσεις είναι
το μείζον πρόβλημα. Για τις ενισχύσεις αυτές, ύψους
1,2 δισ. ευρώ, οι οποίες χορηγήθηκαν την περίοδο
2004-2012, προέκυψε πρόσφατα θέμα επιστροφής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αντίθετες με την κοινοτική
νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Οι σύμβουλοι
του δημοσίου προτείνουν καταρχήν τη διάσπαση του
αμυντικού σκέλους των ΕΑΣ από το πολιτικό σκέλος.
Έτσι, βάσει συγκεκριμένου άρθρου της συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει την κατ’
εξαίρεση παροχή ενισχύσεων για λόγους εθνικής
άμυνας, θα επιχειρηθεί να περιοριστεί η επιστροφή
μόνο στο 5%-7% του τμήματος των ενισχύσεων που
δόθηκαν για μη αμυντικούς σκοπούς. Επίσης, σχεδιάζεται
η ένταξη των ΕΑΣ στο άρθρο 14 Β του Ν. 3429 (στο
οποίο εντάχθηκε πριν από μερικές εβδομάδες με τρο-
πολογία η ΕΡΤ) και που προβλέπει την κατάργηση-συγ-
χώνευση-αναδιάρθρωση μονάδων και την απόσπαση
περιουσιακών στοιχείων. Θεωρείται κομβικό σημείο η
επανεκκίνηση της εταιρείας, καθώς στο σκέλος των
πυρομαχικών υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. 
Παράλληλα, προβλέπεται η συρρίκνωση της επιχείρησης
κατά 80% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Η εταιρεία
διαθέτει εγκαταστάσεις σε Υμηττό, Αίγιο, Ελευσίνα,
Μάντρα και Λαύριο, ενώ απασχολεί περίπου 850 εργα-
ζομένους. Επίσης, έχει δύο θυγατρικές εταιρείες: την
Ηλεκτρομηχανική Κύμης και τη Μεταλλοβιομηχανική
Ηπείρου, που κατασκευάζει τις μήτρες για τα νομίσματα
του ευρώ. Το 2011, η ΕΑΣ Α.Ε. παρουσίασε αρνητικά
ίδια κεφάλαια 538 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις άνω
του 1,1 δισ. ευρώ. 

ΕΛΒΟ
Η εταιρεία έχει επιβαρυνθεί με χρέη ύψους 25 εκατ.
ευρώ. Η ηγεσία της αδυνατεί να προχωρήσει τα προ-
γράμματα, καθώς εκκρεμεί το ήμισυ της επιχορήγησης
του 2013, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ. 
Προτείνεται ένταξη στο άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005
για την ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεων,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Πτωχευτικού
Κώδικα, και ορισμός εκκαθαριστή από το υπουργείο
Οικονομικών. 
Σημειώνεται πως το Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος, έχει
συμμετάσχει με 90 εκατ. ευρώ στις αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας. Το 2012 έκλεισε για την ΕΛΒΟ
με ζημίες 19,2 εκατ. ευρώ (αναμένεται φέτος να
μειωθούν στα 15 εκατ. ευρώ), με μείωση του κύκλου
εργασιών κατά 91% και ίδια κεφάλαια 6,9 εκατ. ευρώ.

ΛΑΡΚΟ
Δεδομένων των μεγάλων της χρεών, ποσού 300 εκατ.
ευρώ, ο φόβος να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
επιστροφή του συνόλου των κρατικών επιχορηγήσεων
που έχει λάβει η εταιρεία, ύψους 130 εκατ. ευρώ,
ολοένα και εντείνεται. Στη ΛΑΡΚΟ απασχολούνται 1.000
εργαζόμενοι. 
Προτείνεται η τμηματική πώληση του εργοστασίου και
των μεταλλείων. Ο σύμβουλος του δημοσίου έχει
προτείνει τη λύση της ένταξης της επιχείρησης στις
διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού δικαίου, προ-
κειμένου η εταιρεία να προστατευτεί από τους πιστωτές
της και ειδικά από τη ΔΕΗ, η οποία έχει κινηθεί δικαστικά
εναντίον της μεταλλουργίας για οφειλή περίπου 300
εκατ. ευρώ.
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Πώς θα εξυγιανθούν ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ 



Π
ολύ προχωρημένους τους βρή-
κα τους ανθρώπους του Γρα-
φείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ οι

όποιοι με ανακοίνωση τους δημοσιο-
ποίησαν την ίδρυση της νέας εσω-
κομματικής Σοσιαλιστικής τάσης από
τους πρώην πασόκους βουλευτές Αλέ-
ξη Μητρόπουλο, Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή, Γιάννη Μιχελογιαννάκη,
αλλά και πολλά παλιά στελέχη. Η
στήλη έψαξε και βρήκε τον πρωτα-

γωνιστή αυτής της πρωτοβουλίας.
Είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, σε κάθε
περίπτωση στην παρούσα φάση, θέλει
να έχει μια ελεγχόμενη «εσωκομματική
αντιπολίτευση», αλλά και παράλληλα
να «φρενάρει» την επιστροφή των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν
το κόμμα του στις προηγούμενες εκλο-
γές και τώρα έχουν αρχίσει να την κά-
νουν με ελαφρά πηδηματάκια. Ο πρό-

εδρος του ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας τα γκά-
λοπ που θα δημοσιοποιηθούν σε λίγες
ημέρες, τα οποία δείχνουν την επι-
στροφή αρκετών παλιών πασόκων
στο κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου, σκέφτηκε τη δημιουργία
αυτής της πρωτοβουλίας. Νεότερα
και ενδιαφέροντα θα έχουμε μετά τον
εορτασμό της 39ης επετείου του κόμ-
ματος, που θα γιορταστεί την 3η Σε-
πτέμβρη. 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
«Σε λίγους μήνες κλείνω τα 54 και υποθέτω
ότι δεν θα προλάβω σε αυτή τη χώρα να
δω κάποτε και μια διαδήλωση κατά της
Μισαλλοδοξίας» έγραψε στο προφίλ του
στο facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και
δυστυχώς μάλλον θα δικαιωθεί σε αυτό…

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον σημερινό
δήμαρχο Καρπενησίου το ενδεχόμενο υπο-
ψηφιότητάς του για το Δήμο Αθηναίων. Κάπως
έτσι ήταν και η διαδρομή που ακολούθησε η
μητέρα του Ντόρα. Κι εκείνος, προφανώς,
κοιτάζει εξίσου ψηλά… 

Τρόμος για «κούρεμα»
των καταθέσεων!

Πολλά ακούγονται
και γράφονται τον
τελευταίο καιρό
για «κούρεμα»
των καταθέσεων
στην Ελλάδα, κάτι

που έγινε πρόσφατα στη γειτονική
μας Κύπρο. Σίγουρα μια τέτοια
εξέλιξη έχει θορυβήσει τους Έλ-
ληνες καταθέτες, αφού το χρέος,
3 χρόνια μετά την πρώτη δανειακή
σύμβαση, αυξάνεται (έφτασε τα
321 δισ. ευρώ). Και πώς είναι
δυνατόν να αισθάνονται ήρεμοι
οι καταθέτες, αφού όλοι παρα-

δέχονται –με πρώτο το ΔΝΤ
αλλά και την Ουάσινγκτον– ότι
το πρόγραμμα είναι λανθασμένο,
κάτι που παραδέχονται –σιω-
πηλά ακόμα– και Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι; Ένα είναι σίγουρο:
αν κάτι αλλάξει, αυτό θα γίνει
μετά τις γερμανικές εκλογές,
αν και η πολιτική της Γερμανίας
δεν αλλάζει. Όλα τα άλλα που
ακούγονται και γράφονται είναι
σαν ανέκδοτο. Ακόμη και ο κο-
ρυφαίος σύμβουλος της ΕΚΤ,
Γέργκ Άσμουσεν, σε δηλώσεις
του πρόσφατα εκτίμησε ότι δεν
υπάρχει πιθανότητα «κουρέ-
ματος» των καταθέσεων. Δυ-
στυχώς, όμως, οι Γερμανοί είναι

πάντα οι ίδιοι, η πολιτική τους
είναι χρόνια γνωστή και η ελ-
ληνική κυβέρνηση είναι εκείνη
που πρέπει να αλλάξει πολιτική
απέναντί τους. ΝΙΚ.Σ. 

Φυσική εξέλιξη
Ο Δημ. Αβραμό-
πουλος δεν μας
έχει συνηθίσει σε
οξείς αντιδρά-
σεις, ακόμα κι
όταν δέχεται

ανοίκειες επιθέσεις. Είναι χα-
ρακτηριστικό το «κύριος τίποτα»
που του είχε αποδώσει ο Θεό-
δωρος Πάγκαλος όταν ήταν
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Ακούω συχνά ανθρώπους γύρω
μου να διαπιστώνουν ότι η κα-

τάσταση της χώρας δεν είναι ανα-
στρέψιμη. Όχι σε στενό οικονομικό
επίπεδο, όχι σε ό,τι αφορά το αν θα
πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα
ή αν θα ξαναβγούμε στις αγορές,
αλλά ευρύτερα, σε ό,τι αφορά το αν
θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε
τη βαθιά παρακμή που ζούμε σε
όλους τους τομείς. Και ίσως δεν
έχουν άδικο… Τί φταίει, όμως, γι’
αυτό;
Ρίξτε μια ματιά γύρω σας, στα όσα
κάνετε μια συνηθισμένη ημέρα: Στον
ταξιτζή, ο οποίος με 38 βαθμούς 
–που στην «τσιμεντένια» Αθήνα είναι
πιο κοντά στους 45…– επιμένει να
κρατά κλειστό το αιρ-κοντίσιον για
να μην κάψει πετρέλαιο, οδηγεί πα-
ρελκυστικά για να «ψαρέψει» διπλή
ταρίφα και όταν σταματάει επιδεικτικά
μπροστά σε έναν –καταφανώς– ξένο
που αναζητά ταξί, τον βρίζει επειδή
εκείνος του υποδεικνύει ότι έχει ήδη
επιβάτη, οπότε δεν μπορεί να μπει.
Ίσως είναι ένας από τους 17 εκατ.
και βάλε τουρίστες που θα σπάσουν
φέτος το ρεκόρ προσέλευσης επι-
σκεπτών στη χώρα μας και ίσως
αυτός είναι ένας από τους λόγους
που αυτό το ρεκόρ μπορεί να δια-
τηρηθεί για πολλά χρόνια… 
Ή στην ηλικιωμένη κυρία που, προ-
κειμένου να αποφύγει την μεγάλη
ουρά και την αναμονή στο γκισέ του
δημόσιου νοσοκομείου, επιστρατεύει
τους πιο δραματικούς τόνους για να
περιγράψει –με τόνο φωνής ώστε
να ακούγεται απ’ όλους– την πολύ
σοβαρή κατάσταση της υγείας της,
λες και οι υπόλοιποι έχουν πάει στο
νοσοκομείο για βεγγέρα…  
Ακόμα στον βαριεστημένο υπάλληλο
της δημόσιας υπηρεσίας που, με το

να μην σε εξυπηρετεί, νομίζει ότι τι-
μωρεί εκείνους που του μείωσαν
τον μισθό και τον «απειλούν» με
απόλυση ή στον επιχειρηματία που
δεν δίνει απόδειξη «κλείνοντας σου
το μάτι», χωρίς(;) να αντιλαμβάνεται
ότι πρωτίστως κλείνει τα μάτια στο
πρόβλημα που ο ίδιος συντηρεί. 
Και βέβαια στους κήρυκες της νο-
μιμότητας, που ξεκινούν καθημερινές
«σταυροφορίες» εναντίον της πα-
ρανομίας, οι οποίες όμως συνήθως
περιορίζονται στη διαπίστωση του
προβλήματος και σχεδόν ποτέ δεν
πετυχαίνουν τη λύση του. Γιατί τί
αξία έχουν τα στατιστικά στοιχεία, τί
νόημα έχει να μαθαίνουμε ότι «η
μέση παραβατικότητα κατά τους
ελέγχους που πραγματοποίησε το
ΣΔΟΕ σε όλη τη χώρα μεταξύ 22 και
26 Αυγούστου ανήλθε στο 46,18%»
ή ότι «η υψηλότερη παραβατικότητα
(100%) καταγράφηκε στο Καρπενήσι
και στην Ικαρία», αν δεν γίνει κάτι
δραστικό για να αλλάξει αυτό;
Ρίξτε μια ματιά ακόμα και σε εκείνους
που διαπιστώνουν ότι η κατάσταση
είναι «μη αναστρέψιμη». Ας κοιτα-
χτούμε όλοι στους καθρέφτες μας.
Ποιός περιμένουμε άραγε να αλλάξει
τα πράγματα; Φοβάμαι ότι, ως συ-
νήθως, το περιμένουμε από τους
«άλλους». Αλλά πάλι μήπως εμείς
δεν είμαστε που επιμένουμε ότι «η
κόλαση είναι οι άλλοι». Μήπως, τε-
λικά, εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να
αλλάξει τίποτα; Μήπως, έχουμε πα-
γιδευτεί σε μία νοσηρή κατάσταση
από την οποία δεν μπαίνουμε στη
διαδικασία να ξεφύγουμε, φοβούμενοι
το κόστος που και οι ίδιοι θα κληθούμε
να πληρώσουμε; Φτάνει, λοιπόν, με
τις διαπιστώσεις. Γιατί, όπως έλεγε
και ο Γκάντι, «πρέπει να είσαι η
αλλαγή που θέλεις να έρθει»! 

Διαπιστώσεις και αλλαγές

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

2
3

4

ΣΥΡΙΖΑ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ!

6/26 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ>> www.xrimaonline.gr
Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

(yiannisliaros@xrimaonline.gr)

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Ό,τι και να λέτε, ο μικρός θα κάνει δουλειά! Ξέρει τι θα πει μεροκάματο και αγώνας για
επιβίωση» ήταν το σχόλιο του πρώην βουλευτή για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι παλιές αγάπες… 

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
Πληροφορίες θέλουν τον Π. Καμμένο να σκέφτεται υποψηφιότητα της βουλευτού του κόμματός
του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός αν έπιασαν δουλειά τα… παπαγαλάκια!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
«Άντε γ@…τε!» ήταν η… προτροπή του πρώην προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ σε όσους αντιδρούν
στις αποκρατικοποιήσεις, μέσω συνέντευξης σε νορβηγική εφημερίδα. Περίπου ό,τι του είπε
και το Μαξίμου…

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
Ολοταχώς για υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων πάει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, με τις
ευλογίες του Νίκου Μιχαλολιάκου. Μένει να φανεί ποιος από τους δύο θα βγει κερδισμένος…



Πρώτος στόχος του υπουργείου Οικονο-
μικών και του ΤΑΙΔΕΠ, με εντολή του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, είναι

οι τρεις μεγάλες ΔΕΚΟ το συντομότερο δυνατόν
αν δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί, τουλάχιστον να
πάνε σε αναδιάρθρωση ή ακόμη να κλείσει
κάποια από αυτές οριστικά, αν δεν βρεθεί εν-
δεδειγμένη λύση. 
Όποια απόφαση και να παρθεί θα πρέπει να
εγκριθεί από την Τρόικα. Δυστυχώς, κορυφαίες
βιομηχανίες στη χώρα μας, που μεσουρανούσαν
τη δεκαετία του 1980, από ανεπάρκεια, μεγάλες
σπατάλες αλλά και λάθη όλων των διοικήσεων,
δεν κατάφεραν να είναι βιώσιμες και έτσι ανοίγει

ο δρόμος χωρίς επιστροφή. Οι όποιες προ-
σπάθειες των τελευταίων χρόνων έπεσαν…
στο κενό, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι
να μείνουν στο δρόμο. Το μεγάλο ζητού-
μενο δεν είναι να κλείσουν οι επιχει-
ρήσεις αυτές ή άλλες, αλλά να προ-
χωρήσουν συγχωνεύσεις-αναδιαρ-
θρώσεις, ώστε να βρεθούν επεν-
δυτές που θ α αναλάβουν την δια-
χείριση τους με στόχο να διατη-
ρηθούν οι θέσεις εργασίας και το
ελληνικό δημόσιο να έχει οικονο-
μικά οφέλη. 

ΝΙΚ.Σ. 

Τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες γερμανικές
εκλογές, η Ελλάδα είναι έρμαιη μιας σκληρής προεκλογικής
διαμάχης μεταξύ των γερμανικών κομμάτων. Αιτία
η βοήθεια στη χώρα μας, που συζητείται τον τελευταίο
καιρό τόσο διά στόματος της καγκελαρίου Μέρκελ
όσο και του υπουργού Οικονομικών Σόιμπλε, οι
οποίοι κάνουν λόγο για τρίτο χρηματοδοτικό πακέτο
11 δισ. ευρώ από το 2014. Τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης, λοιπόν, κατηγορούν ανοιχτά τη γερμανική
πλευρά ότι λέει ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές
της 22ας Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση του Βερολίνου,
όμως, βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση, αφού πρέπει
να κερδίσει τις εκλογές αυτές και παράλληλα να
ετοιμάσει το έδαφος για τη νέα βοήθεια στις

χώρες του ευρωπαϊκού νότου και κυρίως στην Ελλάδα.
Με κάθε τρόπο αποφεύγουν να μιλούν για «κούρεμα»
χρέους που περιμένει τη χώρα μας, αφού τον τελευταίο
καιρό και τα ΜΜΕ αναφέρονται με σκληρά λόγια κατά
της Ελλάδας. Η φιλοκυβερνητική Bild, με μηνύματα και
δημοσιεύματα ακόμη και σε αφίσα, αναφέρει ότι «δεν
πρέπει να παρασχεθεί νέα βοήθεια στην Ελλάδα». Δεν
αποκλείεται λοιπόν το θέμα του χρέους για τη χώρα μας
να είναι βασικό στην αντιπαράθεση, ακόμη και στο προ-
εκλογικό ντιμπέιτ των δύο μονομάχων, Χριστιανοδημοκρατών
και Σοσιαλδημοκρατών. Σε αυτό το δυσμενές κλίμα, οι
Έλληνες πολίτες είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι θα Και
το μέλλον δεν προδιαγράφεται ευοίωνο… 

ΝΙΚ. Σ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ
«Οι τιμές δε μειώνονται με “ληγμένα”, αλλά
με πάταξη μονοπωλίων-ολιγοπωλίων-καρτέλ
& μείωση ΦΠΑ» ήταν το tweet του ευρω-
βουλευτή της Ν.Δ., για την πώληση προϊόντων
των οποίων έχει παρέλθει η προτιμώμενη
ημερομηνία κατανάλωσης. Άδικο έχει;

αντίπαλοι για το Δήμο Αθηναίων.
Ωστόσο, η μήνυση του υπουργού
Άμυνας για εξύβριση εναντίον
του εκπροσώπου Τύπου της
ΔΗΜ.ΑΡ., Α. Παπαδόπουλου,
ήταν φυσική εξέλιξη των όσων
έγραφε σε άρθρο του σε ιστο-
σελίδα ο τελευταίος, παρου-
σιάζοντας τον κ. Αβραμόπουλο
ως το «μοντέλο» του πολιτικού
που οδήγησε την Ελλάδα στην
παρακμή. Όταν ρωτήθηκε ο κ.
Παπαδόπουλος σχετικά, είπε
ότι δεν έχει κάτι προσωπικό με
τον κ. Αβραμόπουλο. Όποιος
διάβασε το άρθρο, θα περίμενε
λίγη περισσότερη γενναιότητα
από τον κ. Παπαδόπουλο… 

Ξεκατίνιασμα
Εκτός ορίων
οδηγήθηκε η αν-
τιπαράθεση του
υπουργού Υγείας
Άδωνι Γεωργιάδη
με το βουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη.
Ο τελευταίος χαρακτήρισε τον
υπουργό «καρνάβαλο, ψυχο-
παθή και γελωτοποιό», ενώ ο
κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι
«αν ήμουν ο Τσίπρας θα διέ-
γραφα τον Παναγούλη γιατί
προσέβαλε χιλιάδες ανθρώ-
πους». Που κατέληξαν; Μα, φυ-
σικά, πουθενά…

ΛΑΡΚΟ, ΕΛΒΟ και ΕΑΣ σε αναδιάρθρωση

QUIZ: 
Με ποιο στέλεχος της

κυβέρνησης τρίβουν τα χέρια
τους τα καταστήματα 

–ακριβών– ρούχων και
αξεσουάρ από τότε

που ανέλαβε
χαρτοφυλάκιο;
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Πάνω στο ρητορικό ή πραγματικό
ερώτημα «βγαίνει ή όχι το πρό-

γραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
της χώρας μας;», έχουν στηθεί πο-
λιτικές καριέρες και έχουν αφιερωθεί
πολλές εργατοώρες. Προφανώς,
πέρα από τις πολιτικές σκοπιμότητες
που εκφράζουν ανεύθυνα οι καριε-
ρίστες, οι πολίτες παίρνουν θέση
απέναντι στο ερώτημα ανάλογα με
τη σκοπιά που βλέπει ο καθένας τα
πράγματα και κυρίως από τον βαθμό
που έχει επηρεάσει τη ζωή του η
κρίση. Όμως, πέρα από τις ακραίες
αντιφάσεις, υπάρχει και η συνισταμένη
που κάνοντας συγκερασμό των υπέρ
και των κατά, μπορεί να μας οδηγήσει
σε νηφάλια συμπεράσματα. Το 2009
το χρέος της χώρας ήταν κοντά στα
300 δισ. και οι δανειακές ανάγκες
του κράτους, την ίδια χρονιά, για να
καλυφθεί η χρηματοδότηση του συ-
στήματος που κυβερνούσε, έφθασαν
τα 36,5 δισ. Μια απλή σύγκριση με
το κόστος ενός μόνο έργου, που χα-
ρακτηρίστηκε έργο του αιώνα, τη γέ-
φυρα Ρίου Αντιρρίου, η οποία με τις
καταγγελλόμενες από την τότε αν-
τιπολίτευση υπερβάσεις έφθασε στα
740 εκατ. ευρώ, ας φανταστούμε με
το έλλειμμα μόνο μιας χρονιάς πόσες
γέφυρες θα κατασκευάζαμε, αλλά
κυρίως σε ποια κατάσταση ήταν η
χώρα λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση δα-
νεισμού. Τότε ήταν που ζητήσαμε -
για πολλοστή φορά στην Ιστορία-
βοήθεια από την Ευρώπη, της οποίας
μάλιστα τώρα είμαστε και εταίροι.
Και εκείνοι τί έκαναν; Δημιούργησαν
εκ του μηδενός έναν μηχανισμό στή-
ριξης, αποτρέποντας και τη δική μας
χρεοκοπία και το φαινόμενο ντόμινο
της κρίσης στις οικονομίες τους και
στις εκτεθειμένες στα ελληνικά τοξικά
ομόλογα τράπεζές τους. Και άρχισε
η μεταφορά χρέους από τις διεθνείς

κερδοσκοπικές αγορές στον ευρω-
παϊκό μηχανισμό σταθερότητας, με
ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια. Δηλαδή,
το εξωτερικό μας χρέος βρίσκεται
πλέον σε ευρωπαϊκά χέρια, στον
ΕSM, ο οποίος έχει αναλάβει τη χρη-
ματοδότηση της χώρας, «όσο χρόνο
χρειαστεί», αρκεί να παρουσιάσει
πρωτογενές πλεόνασμα και να με-
ταρρυθμίσει το κράτος σύμφωνα με
τις συμφωνίες που έχει υπογράψει.
Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, όχι
των ζαλισμένων από τους ψεκασμούς
αλλά εκείνων που φιλοδοξούν να
αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση
εξουσίας, που μιλούν για καταγγελία
των δανειακών συμβάσεων, για κα-
τάργηση Μνημονίων και τέτοια αν-
τιπολιτευτικά, που πείθουν ή «ντο-
πάρουν» πολλούς απελπισμένους
συμπολίτες μας. Βέβαια, η τωρινή
αξιωματική αντιπολίτευση είναι πολύ
πιο ήπια από εκείνη, όταν στη θέση
της ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός.
Ωστόσο, με δεδομένη την εξάρτηση
της οικονομίας μας πλέον από τον
διακρατικό δανεισμό των εταίρων,
πόσα περιθώρια υπάρχουν, αν από
κάποιο εσωτερικό ατύχημα της δια-
κομματικής κυβέρνησης βρεθεί ο Α.
Τσίπρας στη θέση του πρωθυπουργού;
Θα έρθει σε ρήξη με το ευρωπαϊκό
μοντέλο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη
της διακοπής της οικονομικής αιμο-
δοσίας ή θα κάνει και αυτός μια θε-
αματική, ιδιαίτερα συνηθισμένη στα
πολιτικά μας δρώμενα, «κωλοτούμ-
πα»; Η τωρινή διακυβέρνηση κα-
τόρθωσε και χρηματοδότησε το σύ-
στημα εξουσίας της, έστω με τα Μνη-
μόνια της λιτότητας και «μάντρωσε»
τους πολίτες με την απειλή της χρε-
οκοπίας. Ένα νέο σύστημα εξουσίας,
αν δεν βρει άμεσα οικονομική στήριξη,
είναι μαθηματικά σίγουρο, ότι δε θα’
χει ούτε μέλλον, ούτε αίσιο τέλος. 

Μας κλέβουν
ή μας βοηθούν;

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)

>>
Σάββατο 31 Αυγούστου 2013
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ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ
Επίτιμος δημότης… Μακρακώμης είναι ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών, «τίτλος»
που του απονεμήθηκε το 1991, όταν ως
υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Κολ
δώρισε στο Δήμο Μακρακώμης ένα πυρο-
σβεστικό όχημα! Εκείνος το ξέρει;

Ελλάδα: Έρμαιη στη γερμανική προεκλογική διαμάχη!
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ΤΟ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ», ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

«Κούρεμα» ή νέο πακέτο; Θα τα πληρώσουμε με νέα μέτρα 

O
πως υποστηρίζει το «Spie-
gel», η καγκελάριος Άνγ-
κελα Mέρκελ προειδοποίησε
πως ένα νέο «κούρεμα»

στο ελληνικό χρέος θα πυροδοτούσε
ένα επικίνδυνο ντόμινο αρνητικών εξε-
λίξεων για την Ευρωζώνη. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι το απέκλεισε κιόλας
ως πιθανότητα. Η καγκελάριος διατηρεί
στο «τραπέζι» όλες τις επιλογές για
την ανάσχεση της ευρωπαϊκής κρίσης. 
«Από τη στιγμή που η Mέρκελ δεν
απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχό-
μενο ενός νέου «κουρέματος», αυτό
σημαίνει πως θα εξετάσει κάθε δυνατή
επιλογή για την αντιμετώπιση της ευ-
ρωπαϊκής κρίσης, στην περίπτωση που
επανεκλεγεί στις γερμανικές εκλογές
της 22άς Σεπτεμβρίου», τονίζει το πε-
ριοδικό. 

Όμως, το βασικό σενάριο είναι ότι η
Γερμανία και οι Βρυξέλλες προκρίνουν
ένα τρίτο πακέτο βοήθειας προς την
Ελλάδα, παρά ένα… γενναίο «κούρεμα»
στο ελληνικό δημόσιο χρέος, καθώς
η δεύτερη λύση δεν εξυπηρετεί τα…
προεκλογικά συμφέροντα της Μέρκελ,
αφού οι Γερμανοί φορολογούμενοι θα
πρέπει να πληρώσουν. Στην επίσημη
γραμμή της Γερμανίας συνεχίζει να κι-
νείται ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης
Στουρνάρας. 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη
γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt»,
ο κ. Στουρνάρας υποστηρίζει ότι η Ελ-
λάδα δεν θα χρειαστεί ένα δεύτερο
«κούρεμα» του χρέους της. 
«Μπορούμε να μειώσουμε το χρέος
μας με άλλους τρόπους» αναφέρει
χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας, επι-

καλούμενος για παράδειγμα την πε-
ραιτέρω μείωση των επιτοκίων δανει-
σμού, την επιμήκυνση στο χρόνο απο-
πληρωμής των δανείων, αλλά και η
μεταφορά από το Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM),
του αδιάθετου ποσού από 50 δισ. ευρώ
για την ανακεφαλαιοποίηση των ελ-
ληνικών τραπεζών. 
Όμως, εάν τελικά η Γερμανία προκρίνει
ένα νέο «κούρεμα» του χρέους, αυτό
δεν θα είναι χωρίς ανταλλάγματα, τα
οποία μπορεί να αφορούν ένα «κού-
ρεμα» καταθέσεων ή υποθήκη του ελ-
ληνικού πλούτου με τη δημιουργία
νέας εταιρείας, με έδρα εκτός Ελλάδας,
η οποία θα διαχειριστεί το σύνολο των
αποκρατικοποιήσεων και της περιουσίας
της χώρας. 
Έτσι, εάν, δεν πρόκειται για προεκλογική
τακτική, η Γερμανία αποκλείει τα ελ-
ληνικά σχέδια για νέο «κούρεμα»,
ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο
και προκρίνει νέο πακέτο στήριξης, το
οποίο ασφαλώς θα συνοδεύεται με
νέο Μνημόνιο, που θα προκαλέσει νέες
πολιτικές επιπλοκές και τυχόν πολιτικό
ατύχημα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Όπως έχει γράψει το «XΡHMA plus»,
το νέο δάνειο θα είναι ασφαλώς μι-
κρότερο από τα προηγούμενα και θα
κυμανθεί μεταξύ 10 και 15 δισ. 

Αλλά όσο μικρό και εάν είναι, θα συ-
νοδεύεται από νέα σκληρά μέτρα πριν
καν…στεγνώσει το μελάνι του τελευταίου
πακέτου οικονομικής προσαρμογής
με απολύσεις, πλειστηριασμούς και
περαιτέρω περιορισμούς σε μισθούς
και συντάξεις. Κι αυτό, όταν ήδη πριν
από λίγο καιρό δοκιμάσθηκαν με σο-
βαρές απώλειες οι κυβερνητικές αντοχές
της τρικομματικής κυβέρνησης. 

Το χρηματοδοτικό κενό
Το χρηματοδοτικό κενό της διετίας
2014-2015, που εκτιμάται σε 11,1 δισ.

Οι προβλέψεις που κάνει για την Ελλάδα τo έγκυρο
γερμανικό περιοδικό «Spiegel» τα τελευταία
χρόνια, επαληθεύονται λίγους μήνες αργότερα.
Έτσι, σημαντικό είναι το πρόσφατο δημοσίευμα 
του γερμανικού περιοδικού, που βλέπει…
παράθυρο για νέο «κούρεμα» στο ελληνικό χρέος.

Εάν τελικά η Γερμανία
προκρίνει ένα νέο
«κούρεμα» του χρέους
αυτό δεν θα είναι χωρίς
ανταλλάγματα τα οποία
μπορούν να περιέχουν
ένα «κούρεμα»
καταθέσεων ή υποθήκη
του ελληνικού πλούτου 

από το ΔΝΤ, ενώ σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του ελληνικού υπουργείου
Οικονομικών, η Ελλάδα θα χρειαστεί
4,5 δισ. ευρώ το 2014 και επιπλέον 5
δισ. ευρώ το 2015. 
Το νέο δάνειο, που θα συνοδεύεται και
από νέα σκληρά ανταλλάγματα για
τους Έλληνες φορολογούμενους, θα
ψηλώσει ισόποσα και το ελληνικό
χρέος. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα
με χρέος πάνω από 170% του ΑΕΠ και
μια συνεχιζόμενη ύφεση δεν είναι σε
θέση να αποπληρώσει όλα όσα την
υποχρέωσε η Ευρωζώνη να δανειστεί
από το 2010. 
Για να μπορέσει η Ελλάδα να παραμείνει
στην Ευρωζώνη θα πρέπει να της πα-
ρασχεθούν συνεχή χαμηλότοκα δάνεια
και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για να επιστρέψει στην
ανάπτυξη. 
Ωστόσο και αυτή η προοπτική είναι
επικίνδυνη. Όσο αυξάνεται ο δανεισμός
της χώρας τόσο μειώνονται οι πιθα-
νότητες να αποπληρώσει η Ελλάδα τα
χρέη της. Και το ελληνικό χρέος θα
διογκώνεται, από τότε που η χώρα ει-
σήλθε στο πρόγραμμα διάσωσης, ενώ
η οικονομία της συρρικνώνεται γρη-
γορότερα απ’ ότι εκτιμούν οι αξιωμα-
τούχοι. 

Μία νέα μείωση επιτοκίων στα δάνεια
του πρώτου "πακέτου", από κοινού με
μια νέα επιμήκυνση του χρόνου απο-
πληρωμής, η μειωμένη συμμετοχή
(5%) της Ελλάδας στα συγχρηματο-
δοτούμενα έργα για τα επόμενα έτη, η
χρησιμοποίηση του υπολοίπου από την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
που υπολογίζεται στα 13-14 δισ. ευρώ
πριν τα stress tests, αλλά και η χορήγηση
νέου δανείου από τον EFSF, είναι στο
«τραπέζι» για την κάλυψη του χρη-
ματοδοτικού κενού των περίπου 11
δισ. ευρώ. 

Η Κομισιόν ανοίγει 
τα χαρτιά της 
Σε λίγο περισσότερα από 10 δισ. «το-
ποθετεί» ο Γερμανός επίτροπος στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γκίντερ Έτινκγερ,
το ποσό της νέας διάσωσης για την
Ελλάδα. Ο Έτινγκερ, μέλος του συν-
τηρητικού κόμματος της Μέρκελ, ανέ-
φερε ότι θεωρεί πως ένα ακόμα πακέτο
για την Ελλάδα θα ήταν σημαντικά μι-
κρότερο από τη δεύτερη διάσωση.«Θα
είναι ένα διαχειρίσιμο ποσό. Προσωπικά,
περιμένω το ποσό να είναι λίγο μεγα-
λύτερο των 10 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα
θα καλύψει τα έτη 2014-2016», δήλωσε
στη Welt am Sonntag. 

Το νέο δάνειο, σύμφωνα με κοινοτικές
πηγές, είναι μικρό και θεωρείται ότι
θα περάσει σχετικά εύκολα από τα Κοι-
νοβούλια των κρατών-μελών του
Βορρά, μαζί βέβαια με το επιχείρημα
της οικονομικής σταθερότητας, τη
στιγμή που η Ευρωζώνη δείχνει σημεία
ανάκαμψης. 
Το δεύτερο, πιο μακροπρόθεσμο μέτρο
είναι η υλοποίηση της απόφασης του
Eurorgoup της 27ης Νοεμβρίου, σύμ-
φωνα με την οποία αν η Ελλάδα κα-
ταφέρει να παρουσιάσει πρωτογενές
πλεόνασμα θα μειωθούν (κάποιοι
μιλούν για μηδενισμό) τα επιτόκια των
δανείων από το πρώτο και το δεύτερο
πακέτο διάσωσης. Στο «τραπέζι» βρί-
σκεται επίσης και μια επιμήκυνση των
δανείων στα 30 ή τα 50 χρόνια. 

Στοχεύοντας στο
πρωτογενές πλεόνασμα
Στοχεύοντας στο πρωτογενές πλεόνασμα
από φέτος και την επιστροφή σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης το 2014 προχωρά
το υπουργείο Οικονομικών, θεωρώντας
πως αυτά αποτελούν τα «κλειδιά»
τόσο για την ενεργοποίηση των απο-
φάσεων του Eurogroup για περαιτέρω
μείωση του χρέους, όσο και για την
πρώτη έξοδο στις αγορές, ώστε να
διαπιστωθούν οι προθέσεις των επεν-
δυτών. 
Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης
Στουρνάρας αποκάλυψε, μιλώντας στη
γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt»,
πως η δοκιμαστική έκδοση ομολόγου

κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μικρότερη
των 3 δισ. ευρώ. 

Βοήθεια χωρίς νέα μέτρα;
Λίγα μόλις 24ωρα μετά τη γερμανική
προαναγγελία Σόιμπλε για νέο πακέτο
βοήθειας προς τη χώρα μας, ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών επιβεβαιώνει
έναν τέτοιο σχεδιασμό, σπεύδοντας,
ωστόσο, να διευκρινίσει ότι δεν θα
πρόκειται για ένα νέο Μνημόνιο προς
την Ελλάδα, αλλά απλώς για ένα νέο
πακέτο δανειοδότησης της χώρας μας
χωρίς τη συνοδεία πρόσθετων μέτρων. 
«Αν χρειαστεί περαιτέρω στήριξη η Ελ-
λάδα, αυτή θα είναι της τάξεως των

10 δισ. ευρώ, πολύ μικρό ποσό δηλαδή
συγκριτικά με τα προηγούμενα Μνη-
μόνια. Δεν μιλάμε για νέο Μνημόνιο,
αλλά για ένα πακέτο οικονομικής στή-
ριξης χωρίς νέους όρους. Εξάλλου
μέχρι το 2016 έχουν τεθεί οι στόχοι
και δεν μπορούν να απαιτηθούν άλλα
μέτρα, ούτε να τεθούν άλλοι στόχοι». 
Όμως, κάθε άλλο παρά χωρίς «αν-
ταλλάγματα» θα είναι το τρίτο πακέτο
στήριξης. 
Νέα μέτρα για την κοινωνική ασφάλιση,
την υγεία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
και ταχύτερες αποκρατικοποιήσεις
φέρνει μαζί του το τρίτο Μνημόνιο. 
Εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις είναι
κάτι που σίγουρα θα περικοπούν στο
επόμενο πακέτο. 
Το σύστημα υγείας και κοινωνικής
ασφάλισης στην Ελλάδα, παρά τις δια-
δοχικές περικοπές, θεωρείται από την
Τρόικα ακόμη «ακριβό» και αναποτε-
λεσματικό. Συνεπώς, θα πρέπει να συ-
νεχιστεί η ενοποίηση των ασφαλιστικών
ταμείων και η περικοπή περιττών «πα-
ροχών» υγείας. 
Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης
(εκτός των ασφαλιστικών ταμείων και
των δημόσιων νοσοκομείων) θεωρείται,
επίσης, ότι έχει ακόμη περιθώρια βελ-
τίωσης. Η διαχείριση των Ο.Τ.Α. εμφανίζει
αποκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να αν-
τιμετωπιστούν, ενώ πολλές ακόμη δη-
μόσιες επιχειρήσεις που παράγουν έλ-
λειμμα θα πρέπει να συγχωνευθούν,
να πουληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή
να κλείσουν. 

Νέα μέτρα για την
κοινωνική ασφάλιση,
την υγεία, τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα και
ταχύτερες
αποκρατικοποιήσεις
φέρνει μαζί του το τρίτο,
μίνι Μνημόνιο 

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την άφιξη
της Τρόικας, στα μέσα Σεπτεμβρίου εντείνονται

οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου. Επικύρωσε
το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης υπό την προεδρία του πρω-
θυπουργού, τα οργανογράμματα με
τις πραγματικές ανάγκες του δημοσίου
και έτσι δόθηκε το «πράσινο φως»
στην αναδιάρθρωση στις δομές
υπουργείων και φορέων, με τη
μετακίνηση 12.500 ατόμων μέχρι
τέλος του Σεπτεμβρίου. Το αρ-
γότερο έως τις 20 Σεπτεμβρίου
θα πρέπει να έχουν δοθεί στο
υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης οι λίστες με τα ονό-
ματα των δημοσίων υπαλλή-
λων, που μπαίνουν σε καθε-

στώς διαθεσιμότητας. Έτσι,
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα

«περάσουν» σε κινητικότητα άλλοι
8.100 δημόσιοι υπάλληλοι για να
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός

των 12.500, μιας και 4.401 είχαν περάσει σε διαθε-
σιμότητα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από
τους 8.100, οι 3.000 θα προέρχονται από τη δημοτική
αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι 5.100 θα προέλθουν
από την αξιολόγηση του πλεονάζοντος προσωπικού
στα υπουργεία. 
Η ατζέντα που έχουν ορίσει οι δανειστές συμπερι-
λαμβάνει την αναθεώρηση του μακροοικονομικού
πλαισίου -κυρίως ΑΕΠ- λαμβάνοντας υπόψη τη
πρόοδο των διαρθρωτικών αλλαγών, τον προϋπο-
λογισμό του 2014 με επαναξιολόγηση μέτρων που
ήδη έχουν ληφθεί, ήτοι: 
8 Το Μεσοπρόθεσμο 2014-2017 για την κάλυψη

«κενού» 4,3 δισ. ευρώ. 
8 Την εφαρμογή του νέου φόρου ακινήτων. 
8 Την αξιολόγηση της προόδου στις αποκρατικο-

ποιήσεις και της πιθανής ανάγκης για αλλαγές
στη διαδικασία, αλλά και στη δομή του ΤΑΙΠΕΔ. 

8 Την αξιολόγηση της προόδου στη μεταρρύθμιση
της φορολογικής διοίκησης. 

8 Τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης του
προγράμματος, τουλάχιστον έως το τέλος του
2014. 

4 «Τρέχουν» ενόψει άφιξης της Τρόικας

Το ελληνικό χρέος και η περαιτέρω χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος
μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 επανέρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

σε ΗΠΑ και Ευρώπη, με φόντο τα νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι με τη
συμπλήρωση του εξαμήνου το χρέος έσπασε το «φράγμα» των 320 δισ. ευρώ. 
Η αύξηση είναι παροδική και οφείλεται στην εκταμίευση των κεφαλαίων από
το EFSF για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, απαντά το υπουργείο Οι-
κονομικών. 
Το ΔΝΤ δημοσιοποίησε νέα μελέτη για τα σφάλματα κατά το σχεδιασμό του
Μνημονίου, ενώ ήδη Σόιμπλε - Μέρκελ προανήγγειλαν ένα τρίτο πακέτο βοήθειας
υπό όρους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κομμάτων της γερμανικής
αντιπολίτευσης που χρεώνουν στη Καγκελαρία λανθασμένους χειρισμούς στην
ευρωπαϊκή κρίση. 
Το ελληνικό θέμα θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον Αμερικανό
αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σε συνάντηση που ανα-
μένεται να γίνει στην Ουάσινγκτον στις 27 Σε-
πτεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά από τις γερμανικές
εκλογές, ενώ είναι πολύ πιθανόν να γίνει συ-
νάντηση και με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ. 

4 Στις ΗΠΑ ξανά ο Σαμαράς για το χρέος



Π
αρελθόν είναι πιθανόν να
αποτελέσει σύντομα το ακα-
τάσχετο των μισθών και
των συντάξεων, μέχρι το

ποσό των 1.000 ευρώ το μήνα, για
όσους χρωστούν στο Δημόσιο και δεν
πληρώνουν. 
Η διάταξη που προστατεύει τους χα-
μηλόμισθους και τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους από τις κατασχέσεις χρημάτων
θα καταργηθεί στην πράξη και θα
δίδεται η δυνατότητα στις φορολογικές
αρχές να προχωρούν αυτομάτως σε
κατασχέσεις ποσών από τους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων
οφειλετών του Δημοσίου για την άμεση
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών
που δεν εξυπηρετούνται και χωρίς
καμία προειδοποίηση. 
Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη
δυνατότητα να κατάσχουν ποσά από
τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογα-
ριασμών των οφειλετών, χωρίς να
εξετάζουν αν πρόκειται για χρήματα
μισθών ή συντάξεων, κατατεθειμένα
στους λογαριασμούς τους. 
Το Μνημόνιο το αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «Για να εξασφαλιστεί η ταχεία
είσπραξη των φόρων, η κυβέρνηση
δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το αργότερο
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 τη δυ-
νατότητα της άμεσης χρέωσης των
τραπεζικών λογαριασμών για τους
φορολογούμενους που έχουν ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο». 
Η κατάσχεση μισθών και συντάξεων
για τους οφειλέτες του δημοσίου είναι
ένα μόνο μέσο για να εισπράξει το Δη-
μόσιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Εάν δεν
υπάρχει μισθός ή καταθέσεις, μπορεί
να κατάσχει ακόμη και τους καρπούς
των οπωροφόρων δέντρων, εάν τυχόν
έχει ο οφειλέτης! 
Σύμφωνα με μεγάλο δικηγορικό γρα-
φείο της Αθήνας, οι φορολογικοί νόμοι
που προβλέπουν κατασχέσεις, στηρί-
ζονται σε Προεδρικό Διάταγμα του

1974 για οφειλές προς το Δη-
μόσιο, το οποίο επιτρέπει στο Δημόσιο
να προχωρά σε κατασχέσεις ακινήτων,
μισθών, τραπεζικών καταθέσεων,
έργων τέχνης, επίπλων, αυτοκινήτων,
πλοίων και αεροπλάνων, ακόμη και

σε προϊόντα από
γεωργική παραγωγή! 

Πέρα από τις ακραίες κατα-
στάσεις, οι οφειλέτες προς το Δημόσιο
θα πρέπει να γνωρίζουν τί προβλέπει
η νομοθεσία σχετικά με την κατάσχεση

μισθών και συντάξεων, των τραπεζικών
καταθέσεων και άλλων κινητών αξιών. 
Όσον αφορά τις κατασχέσεις μισθών,
συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών
βοηθημάτων, επιτρέπεται η κατάσχεση
του 25%, εφόσον το ύψος τους υπερ-

βαίνει τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν σε
κάποιον εξακολουθεί να κατάσχεται
ο μισθός ή η σύνταξη, παρά το γεγονός
ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ,
έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση,
προσκομίζοντας φυσικά και τα δικαιο-
λογητικά που αποδεικνύουν το ύψος
των αποδοχών του. Όμως, αυτό το κα-
θεστώς αλλάζει με τις ρυθμίσεις που
προωθεί το υπουργείο Οικονομικών
και προβλέπονται στο Μνημόνιο. 
Η εφορία μπορεί να κατασχέσει τρα-
πεζικούς λογαριασμούς, σε ευρώ ή

ξένο νόμισμα. Μπορεί να κατασχέσει
ακόμη και μετοχές, οι οποίες κατα-
τίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
υπέρ του δημοσίου. Με το φορολογικό
νόμο του 2010, το Δημόσιο απέκτησε
το δικαίωμα να προχωρεί ακόμη και
σε μαζικά κατασχετήρια καταθέσεων.
Το κατασχετήριο μπορεί να κοινοποι-
είται στο κεντρικό κατάστημα και
μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες
του δημοσίου, σύμφωνα με τη σχετική
ρύθμιση. 
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Προστατέψτε τις καταθέσεις σας
από την εφορία! 
Εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
χρωστάτε στα ασφαλιστικά ταμεία; Καλό είναι να
«σηκώσετε» τις αποταμιεύσεις σας, που μπορεί
να έχετε σε τραπεζικό λογαριασμό, γιατί 
η εφορία μπορεί να σας το κατάσχει! 

4Επτά απαντήσεις για τις κατασχέσεις

Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών
προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθε-
τική ρύθμιση, μπορεί να ληφθούν, κατά την
κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., τα εξής
μέτρα: 
α) Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που

βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατά-
σχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδο-
τήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που
δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια
του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που
βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των
οφειλετών.

γ) Κατάσχεση ακινήτων. 

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το
συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημό-
σιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων
των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων,
υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφό-
σον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει
τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας
πληρωμής. 

Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται
για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο
χρέος;

Πότε και με ποιές προϋποθέσεις
μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά οφειλέτη του δημοσίου; 

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του δη-
μοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους
μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης
απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. 
Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και
για οφειλές υπέρ Ο.Τ.Α. 

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί
μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων,
που καταβάλλονται περιοδικά σε βάρος οφει-
λετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών,
αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών,
είναι μέχρι των 1.000 ευρώ, μηνιαίως. 
Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει
το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη
και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του δη-
μοσίου, λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή πε-
ρισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συ-
νολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση
του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό
από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο
των 1.000 ευρώ. 

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής
προς το Δημόσιο, προς νομικά
πρόσωπα και προς τρίτους, για το
οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά
μέτρα κατά των οφειλετών;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό, για 
το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή
κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων 
ή ασφαλιστικών βοηθημάτων
οφειλετών του δημοσίου;

Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού
ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει
πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται
η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκρι-
μένης συντόμου προθεσμίας. Εν τω μεταξύ ο
οφειλέτης του δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή
του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής κα-
ταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική
ρύθμιση, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέ-
λεσης του σχετικού προγράμματος. Η κυριότητα
πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον
υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης
της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθη-
κοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου
υφίσταται. Μέχρι τότε, η κυριότητα του ακινήτου
παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου. 

Ναι.

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του
χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή
μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όρ-
γανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση,
όρους αποδέσμευσης. 

Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και
πλειστηριασμό; 

Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή
από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης
σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί 
άλλη κατάσχεση για οφειλές προς 
το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο; 

Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και
η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου
για χρέη προς το Δημόσιο;
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Π
ριν από μερικές εβδομάδες,
η Ουάσινγκτον Ποστ που-
λήθηκε στον Τζεφ Μπέζος
της Amazon.com, έναν άλλο

πλούσιο χωρίς εμπειρία από εφημερίδες.
Ύστερα από επτά χρόνια μείωσης των
εσόδων της εφημερίδας, οι απόγονοι
του Μέγιερ αναγνώρισαν ότι δεν είχαν
πια άλλες ιδέες για τη μετάβασή της
στην ψηφιακή εποχή. 
Σύμφωνα με την εκδότρια της εφη-
μερίδας Κάθριν Ουέιμουθ, «ίσως να
επιστρέφουμε σε μια εποχή που θα
βλέπουμε ανθρώπους με χρήματα και
πόρους να είναι αφοσιωμένοι στη δη-
μοσιογραφία». Πράγματι, ένας άν-

θρωπος σαν τον Τζεφ Μπέζος –που η
περιουσία του υπερβαίνει, σύμφωνα
με το Forbes, τα 25 δισεκατομμύρια
δολάρια– μοιάζει να ανταποκρίνεται
πλήρως στις προδιαγραφές που θα
ήθελε η βιομηχανία των εφημερίδων. 
Η βιομηχανία αυτή έχει πληγεί από
την αποχώρηση των κληρονόμων των
μεγάλων αμερικανικών αυτοκρατοριών
του Τύπου. Ανάμεσά τους είναι οι Τσάντ-
λερ (με μια ιστορία 114 ετών στους
Los Angeles Times) και οι Μπάνκροφτ
(104 χρόνια στην Dow Jones). Μόνο
οι Σουλτσμπέργκερ (με 117 χρόνια
στους New York Times), οι Χερστ και
οι Νιούχαουζ κρατούν ζωντανή τη

φλόγα των οικογενειακών δυναστειών. 
Όταν ο Άλαν Μάτερ, ένας αναλυτής
των Μέσων Ενημέρωσης, ρωτήθηκε
τί λόγους έχει ένας εύπορος επιχει-
ρηματίας να αγοράσει μια εφημερίδα,
απάντησε: «Υποθέτω ότι έχει μια μεγάλη
περιουσία που θέλει να την περιορίσει». 
Σε σύγκριση με τους προσεκτικούς
ιδιοκτήτες που διαδέχεται, ο Μπέζος
έχει τα μάτια στραμμένα στο μέλλον
και είναι έτοιμος να λάβει ριζικές απο-
φάσεις. Σύμφωνα με τον Μάικλ Μόριτς,
ένα χρηματιστή της Σίλικον Βάλεϊ που
ήταν πίσω από «γίγαντες» των μίντια,
όπως η Google και η Yahoo, οι κινήσεις
που ενδέχεται να κάνει ο Μπέζος είναι
το κλείσιμο της έντυπης έκδοσης και
ο συνδυασμός της ψηφιακής έκδοσης
της Ουάσινγκτον Ποστ με το μπλογκ
Politico. 

«Μυστήριο»
Το μυστήριο παραμένει: γιατί ο Μπέζος
αποφάσισε να εισέλθει στον τομέα
των εφημερίδων; Μπορεί κανείς, πράγ-
ματι, να ελπίζει ότι αντιπροσωπεύει
την επιστροφή του μοντέλου μιας ιδιο-
κτησίας Μέσων Ενημέρωσης που δια-
πνέεται από καλές προθέσεις; 
Πολλοί υποπτεύονται ότι με την κίνηση
αυτή ο Μπέζος θέλει απλώς να προ-
ωθήσει τα συμφέροντά του. «Οι κυνικοί
θα έλεγαν ότι αγοράζει τη φωνή του
καλύτερου λόμπι στην Ουάσινγκτον
και δεν νομίζω ότι αυτό απέχει πολύ
από την πραγματικότητα», επισημαίνει
ο Ρότζερ ΜακΝάμι, ένας επενδυτής
της Σίλικον Βάλεϊ που έχει αγοράσει
μετοχές στο Forber. 

Πράγματι, αν η άσκηση μεγαλύτερης
επιρροής είναι ο στόχος του Μπέζος,
γιατί να μην αγοράσει ένα έντυπο που
διαβάζουν κάθε πρωί οι ισχυρές πο-
λιτικές ελίτ του πλανήτη; «Απ’ όλες
τις αμερικανικές εφημερίδες, αυτή
που θα ήθελα να έχω είναι η Ουά-
σινγκτον Ποστ, γιατί τη βλέπουν κάθε
πρωί τα μέλη του Κονγκρέσου», έλεγε
πριν από έναν αιώνα ο Λόρδος Νόρθ-

κλιφ, ένας βαρόνος των βρετανικών
Μέσων Ενημέρωσης. 
Η Ποστ δεν έχει βέβαια την κυκλοφορία
που είχε κάποτε. Έχει χάσει πάνω από
το 40% σε σχέση με τα ρεκόρ που
είχε φτάσει πριν από 20 χρόνια. Στο
ψηφιακό πεδίο έχει κατηγορηθεί ότι
επέτρεψε στο Politico να αποκτήσει
μεγάλη επιρροή στην Ουάσινγκτον, με
αποτέλεσμα να υπονομευτεί η δική
της ταυτότητα. Το γεγονός όμως ότι
δημοσιεύει τα έγγραφα του Έντουαρντ
Σνόουντεν για τις αμερικανικές παρα-
κολουθήσεις υπενθυμίζει ότι η δύναμή
της εξακολουθεί να είναι μεγάλη. 
Αν ο Μπέζος πιστεύει ότι πρέπει να
πληρώσει για να ακούγεται η φωνή
του στην Ουάσινγκτον, δεν είναι ο
μόνος τεχνοκράτης της Δυτικής Ακτής
που έχει αυτή την άποψη. Ηγετικά στε-
λέχη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου,
με επικεφαλής τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ,
εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνει-
σφέρουν 1 εκατομμύριο δολάρια ο
καθένας για να λάβουν μέρος στο φι-
λόδοξο λόμπι Fwd.us. 
Τα 250 εκατομμύρια δολάρια που
έδωσε ο Μπέζος για την Ποστ αποτε-
λούν, βέβαια, ένα πολύ μεγαλύτερο
ποσό. Κι αν ο ίδιος αρνείται ότι σκοπεύει
να παρέμβει στην εκδοτική πολιτική
της εφημερίδας, το βέβαιο είναι ότι το
κύρος του στην αμερικανική πρω-
τεύουσα θα είναι πλέον πολύ μεγα-
λύτερο. 

Business νέου... Τύπου

Όταν ο Άλαν Μάτερ,
ένας αναλυτής των
Μέσων Ενημέρωσης,
ρωτήθηκε τί λόγους
έχει ένας εύπορος
επιχειρηματίας να
αγοράσει μια
εφημερίδα, απάντησε:
«Υποθέτω ότι έχει μια
μεγάλη περιουσία 
που θέλει να την
περιορίσει»

Πριν από 80 χρόνια, το 1933, δικηγόροι που
εκπροσωπούσαν το μεγιστάνα των Μέσων
Ενημέρωσης, Ουίλιαμ Ράντολφ Χερστ, κατέθεσαν
πρόταση 800.000 δολαρίων για να εξαγοράσουν
την Ουάσινγκτον Ποστ, που κινδύνευε με
χρεοκοπία. Ένας ανώνυμος αγοραστής πρόσφερε
825.000 δολάρια. Κι έτσι η εφημερίδα δεν «έπεσε»
στα χέρια του Χερστ, αλλά του Γιουτζίν Μέγιερ, 
ο οποίος είχε κερδίσει εκατομμύρια στη Γουόλ Στριτ
και στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση 
της Fed, αλλά δεν είχε ιδέα από εφημερίδες… 
Αναδημοσίευση
από τους



Ε
ύθραυστες είναι οι
ισορροπίες που δια-
μορφώνονται στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο,

το οποίο θα πρέπει πάση θυσία
να κρατήσει τα επίπεδα των
870 μονάδων. Αν δεν κρατή-
σουν, διατρέχει σοβαρότατο
κίνδυνο η αγορά. Με τεχνικούς
όρους, οι 870 μονάδες είναι
κρίσιμο τεχνικό σημείο και οι
οποίες εάν διασπασθούν, επό-
μενος στόχος θα είναι οι 800
μονάδες, καθώς οι 850 και
820 μονάδες δεν αποτελούν
ισχυρά τεχνικά σημεία στήριξης. 
Στον αντίποδα, οι 900 έως 920
μονάδες αποτελούν τα επόμενα
σημεία αντίστασης για το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο. 
Η πτώση 4,08% του Γενικού
Δείκτη, στη συνεδρίαση της Τρί-
της, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη
πτώση για το τρέχον έτος, με
τις ακόμα μεγαλύτερες να έχουν
σημειωθεί στις 21/2 (-4,15%),
10/6 (-4,69%), 26/3 (-4,9%)
και 21/6 (-6,11%). 
Οι δραματικές εξελίξεις στη
Συρία, η χρήση χημικών και η
αναμενόμενη Νατοϊκή επέμβαση
ήταν η αφορμή για τη διόρθωση
στο χρηματιστήριο. 

Η βασική αιτία που η αγορά
έχει χάσει τη δυναμική της είναι
η δραματική και επιδεινούμενη
κατάσταση της ελληνικής οι-
κονομίας. 
Το χρέος έχει εκτιναχθεί στα
322 δισ., η Ελλάδα χρειάζεται
νέο δάνειο 11 δισ. και δεν υπάρ-
χει μέλλον, καθώς είναι μη
βιώσιμο, μη διαχωρίσιμο. 
Η ελληνική χρηματιστηριακή
αγορά, η οποία κινείται όπως
άλλωστε και οι διεθνείς αγορές,
στο ρυθμό της πολύ πιθανής
πλέον στρατιωτικής επέμβασης
στη Συρία. 
Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει
να προσμετρήσει και το ενδε-
χόμενο «εμπλοκής» της χώρας
μας, εφόσον ζητηθούν οι ναυ-
τικές της βάσεις, αλλά ασφαλώς
και το αδύναμο της ελληνικής
οικονομίας. 
Παράλληλα, η προεκλογική
εκστρατεία στη Γερμανία δη-
μιουργεί και αυτή πρόσθετα
βάρη στην ψυχολογία των επεν-
δυτών, αφού ο καταιγισμός δη-
λώσεων και ανακοινώσεων
συνεχίζεται. 
Όπως τονίζουν χρηματιστηριακοί
παράγοντες, στην αβεβαιότητα
γύρω από την πορεία του ελ-

ληνικού χρέους, το οποίο βρί-
σκεται στο επίκεντρο του προ-
εκλογικού αγώνα των γερμα-

νικών κομμάτων, ήρθε να προ-
στεθεί και το αρνητικό κλίμα
των ευρωπαϊκών αγορών, λόγω
των ανησυχιών αναφορικά με
το ενδεχόμενο στρατιωτικής
επέμβασης στη Συρία. 
Η εμπλοκή του «ελληνικού
προβλήματος» στον προεκλο-
γικό αγώνα των Γερμανών κι
η σεναριολογία για νέα «κου-
ρέματα» και για επιπλέον δάνεια
(άρα περαιτέρω αύξηση του
χρέους) επιβαρύνουν το ούτως
ή άλλως ρευστό κλίμα. 
Άμεσος ο αντίκτυπος στο Χ.Α.,
που ως ρηχότατη αγορά πολύ
εύκολα μπορεί να πιεστεί ση-
μαντικά χαμηλότερα. 
Εν τω μεταξύ, όσο πλησιάζουμε
στις γερμανικές εκλογές «πυ-
κνώνει» η διχογνωμία και οι
κόντρες σχετικά με τη μοίρα
του ελληνικού χρέους, γεγονός
που αναδεικνύει την αβεβαι-
ότητα γύρω από το θέμα. Οι
αποφάσεις που θα παρθούν
τους επόμενους μήνες είναι
καθοριστικές για την πορεία
της οικονομίας και του Γ.Δ. 
Εφεξής, είναι βέβαιο ότι δυ-
σκολεύουν ακόμη περισσότερο
οι στόχοι της μακροοικονομικής
πολιτικής, όπως η πραγματο-
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με σύσταση «buy» ξεκινά εκ νέου κάλυψη των
τριών μεγάλων ελληνικών τραπεζών η IBG και
σημειώνει ότι έρχονται καλύτερες μέρες για την
κερδοφορία τους και βλέπει περιθώρια ανόδου
των μετοχών άνω του 30%. 
Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο στα 0,7 ευρώ
για την Alpha, στα 4 ευρώ για την Εθνική και στο
1,5 ευρώ για την Πειραιώς. 
Υπογραμμίζει ότι οι μετοχές των τραπεζών είναι
ένας καλός τρόπος να ποντάρει κανείς στο σενάριο
της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η πρό-
σφατη ανακεφαλαιοποίηση, η συγκέντρωση στον
κλάδο σε συνδυασμό με την επικείμενη οικονομική
ανάκαμψη, δείχνουν ότι έρχονται καλύτερες μέρες
για την κερδοφορία των τραπεζών. 
Ειδικότερα, εκτιμά ότι υπάρχουν οι δυνατότητες
να παραχθούν κέρδη τουλάχιστον 10 δισ. σε σχέση
με τα πιεσμένα επίπεδα του 2012-2013, όταν βελ-
τιωθούν οι συνθήκες. 
Η μετοχή της Πειραιώς είναι η κορυφαία της
επιλογή, δεδομένης της χαμηλότερης αποτίμησης
σε σχέση με τον κλάδο και της ικανότητάς της να
εμφανίσει μεγαλύτερη αύξηση κερδών, αξιοποιώντας
την ηγετική της θέση στην αγορά μετά και τις τε-
λευταίες εξαγορές. 
Όσον αφορά στα warrants, τονίζει ότι στην παρούσα
φάση τα warrants της Πειραιώς εμφανίζονται
ακριβά, προτείνοντας «sell», ενώ αντιθέτως, προ-
τείνει αγορές στα warrants της Εθνικής. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καθαρά κέρδη 3,5 δισ. εμφάνισε για το α’ εξάμηνο
η Τράπεζα Πειραιώς, με τα προ προβλέψεων κέρδη
να ανέρχονται στα 308 εκατ. Η τράπεζα διαθέτει
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 στο
13,8%. 
Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται στα 12,3
δισ., τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου διαμορ-
φώθηκαν σε 734 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί η θετική
επίπτωση στα έντοκα έσοδα από τον περιορισμό
της χρήσης του μηχανισμού ELA (ρευστότητα μόλις
0,5 δισ. στις 30.06.13), αλλά και από την αποκλι-
μάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. 
Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει ενισχυμένο προφίλ
ρευστότητας, με καθαρή χρηματοδότηση από το
ευρωσύστημα στο 12% του ενεργητικού του και
δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 116%. 
Το ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε σε 95,0
δισ. στο τέλος Ιουνίου 2013. 
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών δια-
μορφώθηκαν σε 75,7 δισ., ενώ οι καταθέσεις σε
54,7 δισ. 

EUROBANK
Ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ. την αύξηση κεφαλαίου
ύψους 681 εκατ. σε είδος, καλυπτόμενη από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
για την εξαγορά του ΤΤ. 
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank
θα είναι 425.625.000 ευρώ, με έκδοση 1.418.750.000
νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30
ευρώ και τιμής διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία,
καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ και
συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών
του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που έχει
στην κυριότητά του το ΤΧΣ, συνολικής αξίας 681
εκατ. 
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Οι εξελίξεις στη
Συρία ήταν η
αφορμή για τη
διόρθωση στο Χ.Α.,
όμως η βασική
αιτία που η αγορά
έχει χάσει τη
δυναμική της είναι
η επιδεινούμενη
κατάσταση 
της ελληνικής
οικονομίας 

8FOURLIS: Στα 8 εκατ. περιόρισε τις ζημίες
μετά φόρων στο α’ εξάμηνο, έναντι ζημιών
9,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στα
176,1 εκατ., μειωμένες κατά 5,4%, ενώ τα
EBITDA ανήλθαν στα 5,8 εκατ., από 3,3 εκατ.
στο α’ εξάμηνο του 2012. Η λιανική οικιακού
εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε
πωλήσεις 111,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013,
μειωμένες κατά 9,1%. Σήμερα, λειτουργούν
συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά
στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 1 στη Σόφια
Βουλγαρίας. Στη λιανική αθλητικών ειδών

(INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν
αύξηση 2,0% στα 52,2 εκατ. Ο όμιλος Fourlis
αριθμεί σήμερα 87 καταστήματα Intersport
συνολικά, (Ελλάδα 41, Ρουμανία 22, Τουρκία
17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3), έναντι 84 στο
τέλος του 2012. 
8ΣΩΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Ζημίες έναντι κερδών
και πτώση εσόδων κατέγραψε το α’ εξάμηνο.
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 87,7
εκατ., σημειώνοντας πτώση 29,3%, λόγω της
μείωσης τόσο του όγκου όσο και της αξίας
των πωλήσεων του ομίλου, απόρροια της επι-
βράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και
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ποίηση πρωτογενούς πλεονά-
σματος για το σύνολο του έτους,
η υλοποίηση νέων αποκρατι-
κοποιήσεων. Επιπλέον, η ανα-
ταραχή των αναδυομένων αγο-
ρών με την εκροή κεφαλαίων
από αυτές, καθώς εκτιμάται ότι
θα συνεχισθεί η υποχώρηση
των ρυθμών μεγέθυνσης, δεν
βοηθά το ελληνικό χρηματι-
στήριο, στο οποίο δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί η αποεπένδυση
κεφαλαίων από φορείς που
επενδύουν σε ανεπτυγμένες
αγορές. 
Η εγχώρια επικαιρότητα συνε-
χίζει να περιστρέφεται γύρω
από το ενδεχόμενο νέου «κου-
ρέματος» του ελληνικού χρέ-
ους, αλλά και παροχής ενός
νέου πακέτου στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας, με τις δη-
λώσεις ξένων αξιωματούχων
να συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό. 
Με χαμηλούς τζίρους, βέβαια,
η αγορά θα παραμένει εγκλω-
βισμένη στο εύρος Γ.Δ. 850-
950 μονάδων και θα αναζητεί

τους καταλύτες εκείνους που
θα της δώσουν μια ξεκάθαρη
κατεύθυνση.

Πόλεμος και
χρηματιστήρια
Οι πολεμικές προετοιμασίες
των ΗΠΑ και των συμμάχων
για επίθεση στη Συρία αναστά-
τωσαν τις αγορές και οι επεν-
δυτές στρέφονται στο δολάριο
με αποτέλεσμα η ισοτιμία
EUR/USD να υποχωρεί προς τα
επίπεδα του 1,3200. 
Δεδομένης της γεωπολιτικής
έντασης που υπάρχει έχει εν-
διαφέρον να δούμε πως συμ-
περιφέρθηκαν οι μετοχές στην
προηγούμενη ένταση που υπήρ-
ξε. Πριν από τη Συρία, υπήρξε
η επίθεση στη Λιβύη, η οποία
ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου
του 2011 και ολοκληρώθηκε
στις 20 Οκτωβρίου του 2011.
Κατά τη διάρκεια της σύρραξης
αυτής, ο S&P 500 απώλεσε
8,50%. Μια ανάλογη πτώση
θα οδηγήσει τον S&P 500 στις
1.570 μονάδες και αυτό δεν

είναι ένα απαγορευτικό σενάριο. 
Ιστορικά, πριν από μια νέα στρα-
τιωτική επιχείρηση οι αμερι-
κανικοί δείκτες τείνουν να κι-
νούνται πτωτικά. 
Αμέσως μετά όμως τη στρα-
τιωτική δράση -και για αρκετές
εβδομάδες- η Wall Street τείνει
να καταγράφει άνοδο. 
Κατά μέσο όρο και σύμφωνα
με τα όσα έχει να επιδείξει η
πρόσφατη ιστορία, οι αμερικα-
νικοί δείκτες έχουν καταγράψει
πτώση κατά 1% ένα 15νθήμερο
πριν την πραγματοποίηση μιας
στρατιωτικής επέμβασης και
άνοδο περί του 3% ένα μήνα
μετά τη στρατιωτική επιχείρηση. 
Σε μία αναδρομή στις στρατιω-
τικές παρεμβάσεις των Αμερι-

κανών, κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 20 ετών, οι δείκτες
κινήθηκαν ως εξής:
- Κατέγραψαν άνοδο 7% τον
μήνα που ακολούθησε μετά
την επίθεση στο Ιράκ, τον Σε-
πτέμβριο του 1998. 
- Σημείωσαν άνοδο επίσης 7%
τον μήνα που ακολούθησε μετά
τη στρατιωτική επιχείρηση ενάν-
τια στη Σερβία, που ξεκίνησε
τον Μάρτιο του 1999. 
Μόνο ο δείκτης - βαρόμετρο
της Wall Street, ο S&P 500 κα-
τέγραψε κέρδη 4,2% ένα μήνα
μετά τη στρατιωτική επιχείρηση
στη Βοσνία τον Αύγουστο του
1995 και σημείωσε άνοδο 2%
ένα μήνα μετά την επέμβαση
στη Λιβύη τον Μάρτιο του 2011.  

της μείωσης των επενδύσεων σε νέα ενεργειακά
έργα και έργα υποδομών. Τα αποτελέσματα
μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες
2,6 εκατ., έναντι κερδών 6,6 εκατ. πέρσι. 
8ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Ζημίες 9,4 εκατ. κα-
τέγραψε το α΄ εξάμηνο. Ο κύκλος εργασιών
του ομίλου ανήλθε σε 181 εκατ. το 2013, μει-
ωμένος κατά 20% έναντι του 2012 (227 εκατ.
ευρώ). Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά πα-
ρέμειναν στα επίπεδα του 2012, ενώ οι εξαγωγές
σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της μειωμένης
ζήτησης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών

που επικράτησαν στην Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη τους πρώτους μήνες του 2013. 
8ΕΤΕΜ: Διεύρυνση ζημιών και πτώση πω-
λήσεων κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2013. 
Οι  ενοποιημένες πωλήσεις του διαμορφώθηκαν
σε 40,1 εκατ., μειωμένες κατά 21,4%. Τα ενο-
ποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους δια-
μορφώθηκαν σε ζημίες 5,6 εκατ., έναντι ζημιών
4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2012. 

8QUEST: Κέρδη έναντι ζημιών κατέγραψε
το α’ εξάμηνο. Τα αποτελέσματα μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν
σε κέρδη 114 χιλ., έναντι ζημιών 420 χιλ.
πέρσι. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε
140,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 4,2%. 
Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου
ανέρχονται σε 15,9 εκατ., έναντι 17,9 εκατ.
στο τέλος της χρήσης του 2012.

«Αλμα» 208,64% στα κέρδη μετά από φό-
ρους του ΟΛΠ, καθώς το α’ 6μηνο του

2013 εκτινάχθηκαν στα 3,456 εκατ. ευρώ,
έναντι 1,120 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2012. 
Μάλιστα, οι επιδόσεις του ΟΛΠ το α’ 6μηνο
θεωρούνται οι καλύτερες μετά το 2007. Επίσης,
η διοίκηση του Οργανισμού εμφανίζεται άκρως
αισιόδοξη και για το γ’ 3μηνο του 2013, καθώς
εκτιμά πως η κερδοφορία θα επεκταθεί πε-
ραιτέρω λόγω κρουαζιέρας. 
Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στις μεταφορές,
ο κύκλος εργασιών υπέστη ελάχιστη μείωση
(2,14%), ενώ τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν
κατά 5,05%.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΛΠ: «Άλμα» 208% στα κέρδη
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Καθαρές ζημίες 31,6 εκατ. εμφάνισε στο α’ εξάμηνο
η Motor Oil, εξαιτίας φορολογικών επιβαρύνσεων,
διακοπών λειτουργίας για συντήρηση και τη
μειωμένη λογιστική αξία των πετρελαϊκών απο-
θεμάτων της. Τα λειτουργικά κέρδη, εξαιρουμένων
των αποθεμάτων, σημείωσαν και αυτά πτώση, της
τάξης του 40%, στα 99,5 εκατ., εξαιτίας του χα-
μηλότερου περιθωρίου διύλισης και της πτώσης
της ζήτησης στην ελληνική αγορά. 
Ο όγκος πωλήσεων στο εσωτερικό της χώρας υπο-
χώρησε κατά 22% ετησίως, στα 1,087 εκατ.
μετρικούς τόνους. Η εταιρεία ισοσκέλισε την
απώλεια αυτή αυξάνοντας τις εξαγωγές της κατά
14%, στους 3,92 εκατ. τόνους. 
Παρά την εξαγωγική της επίδοση, όμως, το περιθώριο
διύλισης της Motor Oil υποχώρησε στο α’ εξάμηνο
στα 38,2 δολάρια το βαρέλι, από 56,5 δολάρια
την ίδια περίοδο πέρσι, εν μέρει εξαιτίας της συν-
τήρησης σε μονάδα διύλισης τον Απρίλιο. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Καλά χαρακτηρίζει η Eurobank Equities τα απο-
τελέσματα που ανακοίνωσε για το β' τρίμηνο ο
όμιλος Μυτιληναίου, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις
της ΜΕΤΚΑ, της αυξημένης συνεισφοράς του τμή-
ματος ενέργειας, καθώς και την αναδιάρθρωση
της Αλουμίνιον, που επανέφερε το τμήμα μεταλ-
λουργίας σε λειτουργική κερδοφορία. 
Για τον τομέα της ενέργειας, υποβαθμίζει τις προ-
βλέψεις της για τις πωλήσεις και την κερδοφορία
μετά το 2013, ώστε να αντανακλώνται οι προσφάτως
ανακοινωθείσες αλλαγές στο ενεργειακό καθεστώς
της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τη ΜΕΤΚΑ, οι προβλέψεις
παραμένουν αμετάβλητες, καθώς η χρηματιστηριακή
εκτιμά πως μια αστοχία στην κερδοφορία, που θα
προέρχεται από τα χαμηλότερα περιθώρια το β'
εξάμηνο του 2012, θα αντισταθμιστεί από μια επι-
τάχυνση στην εκτέλεση των συμβολαίων στο Deir
Ali της Συρίας ή και ένα πιθανό συναλλακτικό
όφελος που σχετίζεται με το συμβόλαιο στο Ιράκ. 
Η χρηματιστηριακή διατηρεί αμετάβλητη την τιμή-
στόχο των 6,10 ευρώ και τη σύσταση «buy» για
τη μετοχή του Μυτιληναίου. 

INTRALOT
Στα 2,6 εκατ. υποχώρησαν τα κέρδη για το α’
εξάμηνο, έναντι κερδών ύψους 5,5 εκατ. το
αντίστοιχο διάστημα του 2012. Παράλληλα, ο
κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 4,3%,
στα 717,2 εκατ. Εξαγοράζει επιπλέον ποσοστό
25,01% στην τουρκική Bilyoner, έναντι 10 εκατ. 
Συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού
συμμετοχής περίπου 25,01% στη συνδεδεμένη
εταιρεία Bilyoner, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα
το συνολικό μερίδιό της στην τελευταία να ανέλθει
σε περίπου 50,01%, ανακοίνωσε η Intralot. 
Η Bilyoner είναι τουρκική εταιρεία που λειτουργεί
ως ηλεκτρονικός πράκτορας, προσφέροντας τα
παιχνίδια αθλητικού στοιχήματος του κρατικού ορ-
γανισμού «SporToto», τα οποία συνεισφέρουν το
μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας, καθώς
και τα παιχνίδια τύπου Λόττο της κρατικής λοταρίας
«Milli Piyango» μέσω του Διαδικτύου στη χώρα. 

                              ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

              χρηματιστήριο
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71.417.100 225,68 1,47 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 3,160 3,27% 31.435 3,160 3,090 1,320 3,200
11.178.000 11,29 0,61 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,010 -2,88% 5.171 1,040 1,010 0,700 1,160
13.000.000 2,21 0,06 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,170 -17,07% 250 0,186 0,163 0,142 0,520
25.000.000 10,15 0,46 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,406 -5,58% 138.916 0,426 0,398 0,170 0,611
22.016.250 12,77 0,15 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,580 -2,68% 6.523 0,595 0,565 0,185 0,698

418.000 9,20 0,91 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 22,000 16,96% 150 22,500 20,460 13,700 23,400
20.121.710 3,82 0,10 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 -13,64% 9.200 0,220 0,179 0,179 0,406
18.810.000 4,70 0,18 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,250 -16,39% 1.709 0,289 0,250 0,250 0,576
23.986.500 16,14 0,29 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,673 0,00% 0 0,673 0,673 0,300 0,819

199.474.091 809,86 0,76 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 4,060 -3,79% 546.265 4,420 4,060 1,880 5,700
4.968.600 4,10 0,27 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,825 0,00% 0 0,825 0,825 0,388 1,010
6.325.000 5,69 0,27 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 0,900 -9,91% 790 0,999 0,900 0,841 1,210

77.376.446 4,18 0,31 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,054 8,00% 23.986 0,055 0,050 0,030 0,108
14.076.360 4,56 0,28 11,81 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,324 -10,00% 60 0,360 0,324 0,324 0,626
85.882.688 178,64 0,46 - 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,080 -1,89% 667.437 2,170 2,020 0,890 2,770
24.060.000 9,34 0,43 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,388 -9,56% 300 0,429 0,388 0,317 0,520
15.000.000 56,85 2,92 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 3,790 0,00% 28 3,790 3,790 3,550 5,500

232.000.000 1.693,60 0,29 55,48 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 7,300 0,14% 1.830.444 7,600 6,980 2,570 8,440
34.720.000 12,99 0,41 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,374 6,25% 488.610 0,375 0,360 0,130 0,634
13.673.200 4,17 0,42 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,305 17,31% 2.220 0,305 0,260 0,219 0,499

2.396.785.994 6.854,81 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 2,860 -3,38% 5.626.156 3,050 2,850 2,040 12,181
27.848.000 9,41 0,41 25,59 0,01 0,14 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,338 12,67% 10.566 0,338 0,300 0,202 0,575
11.250.000 5,14 0,24 5,24 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,457 -4,59% 17.350 0,459 0,420 0,320 0,660
36.748.909 32,41 0,32 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,882 -2,76% 37.508 0,910 0,872 0,750 1,710
18.648.000 12,85 0,18 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,689 -6,00% 1.250 0,720 0,689 0,454 0,945

124.100.815 239,51 0,43 11,06 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,930 -2,53% 73.079 2,020 1,870 0,846 2,360
13.230.000 6,80 0,44 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,514 2,85% 4.835 0,514 0,481 0,413 0,769
31.734.530 18,41 0,44 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,580 -10,77% 3.730 0,600 0,427 0,221 0,740
23.828.130 27,88 0,60 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,170 0,00% 0 1,170 1,170 0,650 1,800

177.001.313 357,54 0,37 29,55 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,020 -2,88% 917.108 2,150 1,970 1,220 2,500
19.864.886 252,48 0,31 0,63 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 12,710 -2,83% 16.944 13,250 12,680 10,090 18,820
29.546.360 47,27 0,46 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,600 1,27% 120.167 1,670 1,600 0,899 2,230

305.635.185 2.182,24 0,92 25,92 0,45 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 7,140 -2,99% 274.330 7,660 6,950 5,390 9,300
65.368.563 369,33 2,42 31,33 0,11 - 03/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 5,650 -4,40% 764.169 6,040 5,570 2,943 6,890
26.730.187 28,33 0,72 8,85 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,060 -4,50% 29.536 1,140 1,030 0,541 1,200
15.146.404 25,90 0,45 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,710 5,56% 1.850 1,710 1,620 1,200 1,900
52.067.296 15,05 0,46 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,289 9,06% 14.850 0,289 0,289 0,265 0,534
30.009.210 12,03 0,42 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,401 1,52% 21.284 0,420 0,387 0,203 0,799
36.300.000 209,09 1,54 11,76 0,19 0,16 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,760 3,23% 6.898 5,860 5,730 3,720 6,750

106.500.000 628,35 0,71 13,44 0,17 0,15 31/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 5,900 -0,17% 99.785 6,100 5,800 3,080 6,400
27.503.677 29,15 0,58 3,15 0,05 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,060 -3,64% 38.943 1,120 1,050 0,474 1,520
53.155.053 53,16 0,55 12,43 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,000 -6,54% 25.257 1,070 0,998 0,503 1,530
86.735.980 69,65 0,53 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,803 0,25% 515.484 0,803 0,800 0,265 0,960
28.580.100 44,01 1,67 26,62 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,540 2,67% 47.812 1,540 1,470 0,703 1,760

9.000.000 5,03 0,70 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,559 0,00% 0 0,559 0,559 0,269 0,680
8.298.467 5,31 0,46 6,60 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,640 -12,09% 2.859 0,728 0,640 0,166 1,289

11.233.200 3,47 0,20 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,309 3,00% 1.110 0,309 0,299 0,265 0,590
158.961.721 241,62 0,80 39,51 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 1,520 -5,59% 1.516.075 1,610 1,520 0,901 2,340

7.500.000 11,85 0,77 12,15 10/04/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) * ΚΑΝΑΚ 1,580 -0,63% 3.602 1,590 1,570 0,897 1,860
9.742.920 12,67 0,37 5,81 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,300 0,00% 1.200 1,300 1,250 0,700 1,890

14.679.792 66,06 0,77 13,05 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,500 0,90% 3.530 4,550 4,370 1,800 4,900
3.300.689 5,61 0,69 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 1,700 0,00% 5.701 2,020 1,700 1,700 3,530

40.219.218 24,78 0,43 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,616 -0,81% 59.052 0,649 0,590 0,302 0,848
11.510.102 4,60 0,43 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,400 19,76% 200 0,400 0,367 0,281 0,679
21.224.340 4,78 0,22 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,225 -4,66% 10.000 0,236 0,225 0,200 0,418
13.450.000 41,56 1,81 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,090 -1,90% 30.020 3,150 3,050 2,800 4,560
29.480.000 17,07 0,39 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,579 -2,20% 32.509 0,590 0,547 0,316 0,760
33.065.136 63,82 1,97 12,21 02/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,930 2,66% 87.526 1,930 1,850 0,603 2,030
15.804.800 4,69 0,18 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,297 0,00% 0 0,297 0,297 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 20,65 0,60 6,76 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,900 0,11% 9.049 0,900 0,880 0,679 0,980

7.595.160 7,90 0,38 11,61 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 1,040 5,91% 3 1,040 1,040 0,356 1,360
5.939.268 3,80 0,34 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,639 0,00% 0 0,639 0,639 0,541 0,869
8.321.682 2,89 0,34 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,347 0,00% 0 0,347 0,347 0,198 0,599
2.160.524 0,97 0,44 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,448 2,05% 2 0,448 0,448 0,321 0,879
7.734.375 1,77 0,12 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,229 3,62% 10 0,229 0,229 0,144 0,360

15.222.276 41,25 0,50 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,710 -2,87% 4.722 2,790 2,710 1,320 3,540
9.819.370 2,64 0,27 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,269 -0,74% 76.702 0,269 0,255 0,153 0,510

51.950.600 526,26 1,49 7,51 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 10,130 -0,69% 101.704 10,550 10,000 5,770 12,700
11.700.000 3,95 0,39 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,338 -9,63% 1.604 0,374 0,338 0,286 0,640

110.782.980 781,02 1,37 10,00 0,40 0,30 26/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 7,050 -5,24% 677.486 7,650 7,050 4,629 9,340
32.188.050 5,47 0,12 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,170 0,00% 0 0,170 0,170 0,132 0,320

4.588.137 7,89 0,14 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,720 1,78% 445 1,790 1,720 0,703 2,590
15.842.391 9,84 0,40 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,621 0,00% 0 0,621 0,621 0,380 0,702

116.915.862 474,68 0,61 19,98 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 4,060 -4,25% 696.119 4,370 4,030 2,200 5,600
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

6.340.000 4,34 0,21 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,684 -9,88% 161 0,684 0,684 0,300 1,040
23.935.280 3,95 0,26 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,165 -8,33% 40 0,180 0,165 0,165 0,360
63.697.153 25,80 0,18 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,405 -7,53% 118.791 0,443 0,400 0,302 0,825

3.873.120 4,57 0,21 6,36 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,180 1,72% 13.200 1,180 1,160 0,880 2,640
34.986.430 3,95 0,20 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,113 0,00% 0 0,113 0,113 0,102 0,183

2.566.836 0,56 0,38 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,220 0,00% 0 0,220 0,220 0,183 0,315
10.080.000 236,98 1,63 12,85 0,40 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 23,510 -3,25% 6.646 24,600 23,210 12,470 24,890
25.000.000 415,00 2,60 83,72 0,01 0,05 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 16,600 0,61% 35.696 17,020 15,580 9,720 21,410

319.000.000 2.328,70 2,00 4,61 0,72 0,57 28/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 7,300 -0,95% 2.810.099 7,560 7,200 3,860 8,270
490.150.389 3.352,63 2,06 7,04 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 6,840 1,79% 2.311.204 6,920 6,610 2,550 7,600

4.971.466 1,49 0,32 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,300 -5,06% 8 0,316 0,300 0,193 0,605
50.797.369 32,51 1,67 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,640 7,02% 520 0,640 0,598 0,217 0,706
20.210.127 2,10 0,05 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,104 -44,68% 597.203 0,189 0,104 0,104 0,665

5.072.567.951 5.326,20 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,050 6,06% 21.099.446 1,050 0,989 0,850 5,735
7.070.400 10,61 0,35 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,500 -7,98% 3.730 1,500 1,500 1,290 1,740

22.080.000 113,71 1,74 11,09 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 5,150 0,00% 1.473 5,150 5,000 1,800 5,810
45.094.620 55,02 0,51 7,77 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,220 -5,43% 83.772 1,300 1,190 0,602 1,600
27.379.200 128,68 0,94 8,21 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 4,700 0,64% 2.476 4,840 4,700 3,991 5,510
24.319.250 3,40 0,29 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,140 6,87% 16.116 0,153 0,126 0,063 0,220
22.280.000 18,40 0,97 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,826 -2,82% 54.098 0,865 0,826 0,375 1,180
34.770.982 171,77 1,20 14,19 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,940 0,20% 3.633 5,060 4,800 1,912 5,230

4.181.450 3,76 0,67 14,89 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,900 0,00% 0 0,900 0,900 0,639 1,160
96.243.908 149,18 0,39 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,550 0,00% 268.370 1,630 1,520 0,490 2,330
28.438.268 8,45 0,26 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,297 6,07% 4.554 0,299 0,280 0,225 0,543

124.170.201 247,10 1,50 25,54 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,990 -3,86% 402.650 2,120 1,970 0,783 2,530
109.319.070 306,09 0,87 22,04 0,06 05/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 2,800 -0,71% 410.015 2,920 2,750 1,090 3,546

33.125.000 44,39 0,16 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,340 0,75% 6.727 1,370 1,270 1,160 2,580
1.270.000 3,25 0,29 - 06/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 2,560 45,45% 270 2,560 1,930 0,900 3,330

77.063.568 1.136,69 0,81 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 14,750 0,68% 129.687 14,800 14,400 12,010 16,000
7.568.960 48,44 0,35 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,400 -8,57% 1.011 7,000 6,400 5,260 7,080

305.732.436 115,26 0,55 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,377 -8,94% 646.705 0,423 0,376 0,158 0,751
10.203.575 1,39 0,08 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,136 -1,45% 3.811 0,178 0,129 0,077 0,400

8.340.750 3,85 0,15 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,462 7,19% 309 0,462 0,382 0,350 0,850
101.279.627 98,44 0,90 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,972 20,00% 821.967 0,972 0,849 0,352 1,330

4.034.950 0,56 0,13 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,140 -1,41% 19.754 0,142 0,140 0,140 0,713
21.876.700 6,56 0,36 34,28 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,300 1,01% 37.145 0,315 0,300 0,210 0,475

10.922.906.012 5.472,38 1,22 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,501 6,14% 26.989.175 0,501 0,472 0,203 0,834
699.673.060 188,21 0,18 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,269 -2,54% 5.438.406 0,284 0,263 0,203 1,060

45.457.464 11,18 0,94 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,246 -11,83% 13.606 0,260 0,230 0,037 0,479
36.360.000 79,99 0,59 9,87 0,15 0,12 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 2,200 0,00% 40.659 2,210 2,150 1,120 2,290
15.816.009 6,86 0,46 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,434 -5,65% 6.530 0,470 0,419 0,310 0,610

101.123.806 21,24 0,47 7,04 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,210 -6,67% 201.380 0,220 0,190 0,100 0,405
366.491.145 7.549,72 - 26/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 20,600 -0,48% 281.745 21,190 20,050 17,200 22,600

9.907.500 2,10 0,53 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,212 0,00% 0 0,212 0,212 0,120 0,400
26.664.840 13,31 0,45 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,499 3,96% 12.970 0,538 0,466 0,295 0,678
31.370.399 2,67 0,38 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,085 14,86% 382.042 0,089 0,085 0,069 0,255

4.050.416.865 2.454,55 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,606 -0,98% 4.804.173 0,650 0,600 0,560 11,083
61.000.000 419,68 0,67 - 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 6,880 -3,10% 87.911 7,200 6,880 4,050 7,750
52.800.154 27,09 0,77 5,65 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,513 -3,02% 3.312 0,523 0,507 0,456 0,920
11.720.024 45,71 1,07 13,06 29/05/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 3,900 8,33% 93 3,900 3,600 1,760 5,000
66.948.210 1.150,17 1,43 12,11 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 17,180 -2,94% 179.674 18,000 17,180 5,700 19,000
50.992.322 120,34 0,68 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,360 -7,81% 226.404 2,620 2,350 0,886 2,940
50.592.373 232,72 1,96 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 4,600 -5,15% 109.220 4,970 4,600 3,340 6,070
20.578.374 25,11 0,33 12,25 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,220 -0,81% 6.566 1,270 1,190 0,730 1,690

133.025.996 54,67 0,18 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,411 -6,38% 865.329 0,457 0,411 0,175 0,728
23.154.250 16,28 0,19 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,703 -7,26% 24.935 0,745 0,697 0,449 1,180
77.654.850 113,38 0,38 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,460 -4,58% 112.245 1,580 1,400 0,788 1,840

129.994.676 1.042,56 2,10 - 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 8,020 0,25% 484.501 8,480 8,020 3,112 9,000
23.648.700 35,47 0,44 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,500 -0,66% 8.544 1,510 1,480 0,634 1,850
44.267.700 173,97 0,59 1,72 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 3,930 2,34% 7.448 4,000 3,800 1,960 6,300

4.740.000 2,37 0,35 58,57 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,500 0,81% 25.000 0,500 0,496 0,240 1,230
770.328.883 223,40 0,16 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,290 1,75% 3.464.997 0,309 0,287 0,186 0,541

468.700 2,02 0,13 10,54 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,320 4,60% 90 4,320 4,130 3,730 5,180
10.500.000 15,02 0,46 10,63 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,430 0,70% 4.301 1,430 1,410 0,880 1,580
14.074.000 24,91 0,59 - 0,22 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,770 0,00% 0 1,770 1,770 0,930 1,770

6.200.000 4,81 0,37 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,776 0,00% 0 0,776 0,776 0,238 0,948
12.417.000 37,50 2,12 39,61 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 3,020 0,67% 40.415 3,040 3,000 2,000 3,040

6.132.500 13,37 0,52 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,180 -5,22% 4.390 2,300 2,180 1,560 3,100
3.953.090 2,76 2,01 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,699 3,25% 1.799 0,722 0,699 0,267 1,050

11.812.193 12,05 0,83 22,56 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 1,020 -0,97% 39.368 1,060 0,999 0,379 1,240
6.836.280 12,99 2,13 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 1,900 10,47% 153.231 1,900 1,650 0,261 1,900

48.069.201 49,99 0,29 - 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,040 -5,45% 30.133 1,130 1,040 0,680 1,360
57.434.884 28,72 0,25 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,500 -3,66% 10.643 0,502 0,500 0,372 0,919

6.456.530 14,14 1,06 44,61 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 2,190 0,00% 0 2,190 2,190 1,030 2,200
54.888.240 40,12 0,47 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,731 -3,82% 35.524 0,779 0,731 0,392 0,794
14.627.315 3,64 0,21 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,249 -1,97% 28.903 0,252 0,247 0,120 0,350

Τ Ι Τ Λ Ο Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ι  ( W A R R A N T S )

245.779.626 216,29 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 0,880 -2,22% 3.414.680 0,974 0,845 0,540 1,380
849.195.130 597,83 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,704 11,22% 7.153.840 0,719 0,664 0,375 0,833

1.233.503.482 1.160,73 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 0,941 3,98% 6.822.752 0,958 0,881 0,560 1,070

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

5.848.618 17,84 - - 01/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΑΔΑΚ 3,050 -1,04% 62.908 3,150 3,010 2,240 3,832
388.550 2,77 - - 03/11/10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΔΑΚΕΤ30 7,140 -9,28% 8 7,870 6,880 6,880 10,110
294.878 2,95 - - 01/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 10,000 0,40% 297 10,290 9,800 6,350 11,570
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Ειδική ομάδα για 
τις αυτόχθονες φυλές

Εστω και στο παρά πέντε, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε, για πρώτη

φορά, να ασχοληθεί σοβαρά με τη διάσωση και τη δια-
τήρηση των ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων. «Προχώ-
ρησε» ήδη στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, που
στόχο έχει να καταρτίσει προγράμματα διάσωσης και
διατήρησης των φυλών αιγοπροβάτων. 
Πρόκειται για φυλές που κατατάσσονται στις κατηγορίες
«κατάσταση εξαφάνισης», «κατάσταση επισφαλής» και
«κατάσταση ευαίσθητη». Η εν λόγω ομάδα, όπως ανα-
φέρεται στην απόφαση, θα υποβάλει προτάσεις για κάθε
φυλή ξεχωριστά. Συγκροτείται από γεωπόνους, δεν θα
είναι αμειβόμενη και πρέπει να έχει ολοκληρώσει το
έργο της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα από τα βασικά προ-
βλήματα του κλάδου της κτηνοτροφίας είναι η εγκατάλειψη
των ελληνικών φυλών, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές
να απειλούνται με εξαφάνιση, με αποτέλεσμα να εισάγουμε
φυλές από άλλες χώρες, οι οποίες δύσκολα προσαρμό-
ζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Πολλά από τα
εισαγόμενα ζώα έχουν μεταφέρει και ασθένειες, προ-
καλώντας ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. 
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στις ελ-
ληνικές φυλές είναι ότι τα τελευταία χρόνια από τις
τριάντα δύο φυλές προβάτων έχουν μείνει μόνο είκοσι
έξι. Οκτώ βρίσκονται σε κατάσταση εξαφάνισης, δέκατρεις
από αυτές είναι με συνεχώς μειούμενο αριθμό και μόνο
πέντε δεν διατρέχουν κίνδυνο. 

Mε ρυθμιστική δασική-αστυνομική
διάταξη, η διεύθυνση Δασών Χανίων

απαγόρευσε για τα επόμενα 5 χρόνια
«την εκρίζωση και ολοκληρωτική κοπή
των βλαστών παντός είδους αρωματικού,
φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθο-
κομικού και διακοσμητικού φυτού, δεν-

δρυλλίου, θάμνου,

φρυγάνου και πόας». Με την ίδια διάταξη
απαγορεύεται η συλλογή για εμπορία
μαλλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου
και ρίγανης στις περιοχές που είναι εν-
ταγμένες στο δίκτυο προστασίας της
φύσης «Natura 2000», ενώ η κοπή των
συγκεκριμένων φυτών επιτρέπεται για
μικρές ποσότητες μέχρι 500 γραμμάρια

ανά είδος, για την κάλυψη ατομικών
αναγκών. 
Εκτός των ορίων Νatura και κατόπιν άδει-
ας της Δασικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται
η κοπή αυτών των ειδών για εμπορία
στις ποσότητες που ορίζονται από τη
σχετική άδεια.

«Ομπρέλα» προστασίας για τα αρωματικά φυτά

Αμεσα θα μπορούν να πωλούν οι
παραγωγοί τα προϊόντα τους σε

υποψήφιους εμπόρους της εγχώριας
και παγκόσμιας αγοράς, αλλά και σε
ομάδες καταναλωτών μέσω της δι-
κτυακής πύλης του Οργανισμού Κεν-
τρικής Αγοράς Αθηνών (www.okaa.gr). 
Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση
που είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Αθ. Σκορδάς με τον πρόεδρο του Ορ-
γανισμού Παν. Σταμπουλίδη, άμεσα
θα τεθεί σε εφαρμογή η δικτυακή πύλη και οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να αποστέλλουν την ανακοίνωσή τους στο e-
mail: content@okaa.gr και αυτομάτως θα δημοσιεύεται στην
ως άνω σελίδα και στην ενότητα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανα-
κοίνωσή του, δίνεται η επιλογή στους Έλληνες παραγωγούς

να διεισδύουν σε νέες αγορές, μει-
ώνοντας παράλληλα το κόστος το-
ποθέτησης των προϊόντων τους. 
Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του
ΟΚΑΑ (okaa.gr) δέχεται μηνιαίως πε-
ρισσότερους από 8.000 χρήστες, εμ-
φανίζοντας εξελισσόμενη άνοδο. Επι-
σημαίνεται ότι η νέα ηλεκτρονική
υπηρεσία προς τους παραγωγούς δια-
τίθεται δωρεάν, σε μια προσπάθεια
να επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές

στην αγορά. 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να προ-
μηθεύονται, σε τιμές χονδρικής, οπωροκηπευτικά από την
Κεντρική Αγορά Αθηνών, καθώς και όλα τα είδη τροφίμων
από την Αγορά του Καταναλωτή που λειτουργεί στον ίδιο
χώρο. 

Απευθείας πωλήσεις από την κεντρική 
λαχαναγορά μέσω Ίντερνετ 

Ηεγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων στους δή-

μους, αλλά και ο εκσυγχρονισμός
της διαχείρισης των συστημάτων
φωτισμού περιλαμβάνονται με-
ταξύ άλλων στα τεχνικά δελτία
έργων και δράσεων με αντικείμενο
τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθ-
μιας τοπικής αυτοδιοίκησης και
την αποδοτική λειτουργία των
δήμων που υπέγραψε ο υπουργός
Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση, με αυτό τον τρόπο
το υπουργείο Εσωτερικών συν-
δράμει στην αύξηση της απορ-
ροφητικότητας του προγράμμα-
τος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,
ενώ παράλληλα βοηθάει την Το-

πική Αυτοδιοίκηση να εκσυγχρο-
νιστεί, να περιορίσει το κόστος
λειτουργίας και να αυξήσει τα
έσοδα. 
Η χρηματοδότηση αυτή θα προ-
έλθει από κονδύλια του ΕΣΠΑ
(πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση») και σε πρώτη φάση
προϋπολογίζεται σε 6 εκατ. ευρώ. 
Μετά από διαβούλευση του ΥΠΕΣ
και της ΚΕΔΕ ιεραρχήθηκαν οι
θεματικοί τομείς και οι κρίσιμες
λειτουργικές περιοχές των δήμων,
οι οποίες απαιτούν μεταρρυθμί-
σεις ή χρήζουν υποστήριξης της
εφαρμογής αναδιοργανώσεων,
ανασχεδιασμού και απλούστευ-
σης διαδικασιών. Οι κυριότερες
επιλογές, που εντάχθηκαν στα

τεχνικά δελτία, αφορούν:
8Την απλούστευση και «ηλε-

κτρονικοποίηση» των οριζόν-
τιων λειτουργιών των δήμων
που περιλαμβάνουν τον προ-
γραμματισμό, την οικονομική
διαχείριση, την ανάπτυξη αν-
θρώπινου δυναμικού, την πα-
ραγωγή τεχνικών έργων κ.λπ.

8Τη δημιουργία βάσεων δεδο-
μένων και πλατφόρμας για την
τοπική αυτοδιοίκηση (παρα-
τηρητήριο τοπικής ανάπτυξης). 

8Την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας των δήμων. 

8Την εισαγωγή διαδικασιών εσω-
τερικού ελέγχου.

8Τη δημιουργία Κοινής Αρχής
Αναθέσεων και Προμηθειών.

8Τη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας επιβολής, βεβαίωσης
και είσπραξης των τοπικών δη-
μοτικών εσόδων, καθώς και
των εσόδων των δημοτικών
λιμενικών ταμείων.

8Την αναβάθμιση των δημοτι-
κών κοινωνικών υπηρεσιών

8Την υποστήριξη των μικρών
νησιωτικών δήμων, των Φο-
ρέων Διαχείρισης Στερεών Από-
βλητων και των πολεοδομικών
υπηρεσιών. 

8Την εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων και στον εκ-
συγχρονισμό της διαχείρισης
των δημοτικών δικτύων οδο-
φωτισμού και ύδρευσης – απο-
χέτευσης.

Eγκατάσταση φωτοβολταϊκών στους δήμους μέσω ΕΣΠΑ
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Καλά δείγματα από το αποξηραμένο σύκο

A
νοιξε η σεζόν για το ελ-

ληνικό αποξηραμένο σύ-
κο. Στις πρωιμότερες πε-
ριοχές φέτος, στην Πελο-

πόννησο, ήδη στέλνουν τα πρώτα
φορτία στο εξωτερικό και μιλούν
για μια αρκετά καλή χρονιά. Στην
Εύβοια φεύγουν σιγά-σιγά από το
χωράφι και περνούν στα επόμενα
στάδια. Εκεί ο αέρας φέτος προκά-
λεσε ζημιές, αλλά ακόμα και έτσι οι
εξαγωγές δίνουν καλά δείγματα και
φέτος. 

Συκική
Σήμερα φεύγουν για την Αμερική
τα πρώτα φορτία του Κλαδικού Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Σύκων και Ξη-
ρών Καρπών «ΣΥΚΙΚΗ» στην Καλα-
μάτα. Η φετινή χρονιά είναι αρκετά
καλή, πρωιμότερη από τις προηγού-
μενες, δίνοντας έτσι συγκριτικό πλε-
ονέκτημα στις αγορές του εξωτερι-
κού. Ο Συνεταιρισμός εξάγει το 90%
του προϊόντος του, παραδοσιακά
στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά
και την Αυστραλία, ενώ στέλνει και
μικρές ποσότητες σε τρίτες χώρες.

Βασικός ανταγω-
νιστής η Τουρ-

κία, με καλ-
λιέργειες
50.000
στρεμμάτων,

τη στιγμή που
στην Ελλάδα

καλλιεργούνται συνολικά περί τα
5.500 στρέμματα. «Η ποιότητά μας,
αλλά και οι ανταγωνιστικές τιμές σε
συνδυασμό με την πρωιμότητα ενός
20ημέρου», είναι τα «όπλα» της «ΣΥ-
ΚΙΚΗΣ», σύμφωνα με τον διευθυντή
της, κ. Γιώργο Αγγελόπουλο. 
Η χρονιά φέτος ήταν καλή, η πρωι-
μότητα ενισχύει την αισιοδοξία τους
για τις εξαγωγές. «Δεν είχαμε βροχές
και καύσωνα, μόνο κάποια βορια-
δάκια τον Αύγουστο που αφυδατώ-
νουν τα όψιμα», υπογραμμίζει ο κ.
Αγγελόπουλος. Με τα μέχρι τώρα
δεδομένα, οι ποσότητες αναμένονται
ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με
πέρσι, που έφτασαν τους 2.350 τό-
νους. Ωστόσο, ο απολογισμός της
χρονιάς θα εξαρτηθεί από τα όψιμα
σύκα, τα τελευταία. 
Οι τιμές παρουσίασαν μικρή αύξηση
συγκριτικά με το 2012. Συγκεκριμένα,
οι τιμές για φέτος είναι: η ποιότητα
α’ 1,60 ευρώ το κιλό (πέρσι ήταν
1,58), η ποιότητα β’ 1,40 ευρώ (πέρσι
ήταν 1,38), η ποιότητα γ’ 1 ευρώ
(πέρσι υπήρχε η ποιότητα β2 με 1
ευρώ και η γ’ με 85 λεπτά) και η ποι-
ότητα δ’ 80 λεπτά το κιλό (από 88
έως 100 σύκα). 

Τα νέα μέλη και το ΠΟΠ
Η ΣΥΚΙΚΗ αναζητά συνεχώς να προ-

σθέσει νέα μέλη για να αυξήσει την
παραγωγή της. Διαθέτει συκιές από
το φυτώριό της και διοργανώνει ημε-
ρίδες, καθώς τα μέλη βλέπουν πως
είναι αρκετοί οι νέοι που ενδιαφέ-
ρονται να ασχοληθούν με τη συκιά. 
Όσο για το ΠΟΠ (Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης), έχουν
καταθέσει φάκελο για να αναδεί-
ξουν μια τοπική ποικιλία, το σύκο
καλαμών, από τον περασμένο
χειμώνα. 

Α.Σ. Περιφέρειας
Κύμης
Προβλήματα προκάλεσε
ο καιρός στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Περιφέρειας
Κύμης. «Δεν είναι από τις καλύτερες

χρονιές φέτος», τονίζει ο κ. Αθανάσιος
Παπαϊωάννου, διευθυντής του Συ-
νεταιρισμού. Ο αέρας φέτος φαίνεται
πως χάλασε το 20%-30% της παρα-
γωγής. Την άλλη εβδομάδα ξεκινά
η συγκέντρωση του σύκου από τους
παραγωγούς και με βάση τις πρώτες
εκτιμήσεις, φέτος θα «πιάσουν» 90-
100 τόνους, από 120 πέρσι. Ωστόσο,
ο καιρός ακόμα έχει τον πρώτο λόγο. 
Η ποιότητα φαίνεται καλή για τα ενα-
πομείναντα σύκα, παρά τη ζημιά
που προκάλεσε ο αέρας. «Το ατού
μας είναι τα πολλά στάδια διαλογής»,
σημειώνει ο κ. Παπαϊωάννου, καθώς
τα σύκα πριν φτάσουν στο Συνεται-
ρισμό περνούν από 3-4 στάδια δια-
λογής. 
Αν και η εκκαθάριση έχει καθυστε-
ρήσει φέτος, υπολογίζεται ότι οι
τιμές παραγωγού θα μείνουν στα
περσινά επίπεδα, στα 3 ευρώ το κιλό.

Όσο για τις εξαγωγές, οι πρώτες
εκτιμήσεις κάνουν λό-

γο για 40 τόνους,
αν και θα υπάρχει

πιο ξεκάθαρη εικό-
να στα τέλη Σεπτέμ-

βρη. Τότε, τα αποξη-
ραμένα σύκα της Κύμης

θα φύγουν για την Ευ-
ρώπη και τις ΗΠΑ. Προ-

τάσεις από ανατολικές χώ-

ρες υπάρχουν, αλλά από τον Συνε-
ταιρισμό θεωρούνται ακόμα επίφο-
βες. 

Α.Σ. Ταξιάρχης
Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ταξιάρ-
χης στη Βόρεια Εύβοια τα 430 μέλη
του καλλιεργούν 10.000 με 12.000
στρέμματα συκόδεντρα της ποικιλίας
Σμυρνέικη. Έχουν σχεδόν τελειώσει
από το χωράφι και σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Συνεταιρισμού, Δ. Κον-
τογιάννη, αναμένεται μικρή πτώση
της παραγωγής φέτος, λόγω των
βροχών, περίπου στο 20% με 30%. 
Οι τιμές ξεκινούν δειλά-δειλά και
αναμένουν πως θα διαμορφωθούν
σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα
από πέρσι, που έκλεισαν στα 2 ευρώ

το κιλό. 
Η φετινή χρονιά
είναι η πρώτη που

τα Σύκα Ταξιάρχη
αναγνωρίστηκαν

ως προϊόν ΠΟΠ.
Όπως τονίζει ο κ.

Κοντογιάννης, σαν
πρώτη χρονιά είναι

λίγοι παραγωγοί με
ΠΟΠ. «Σκοπεύουμε να

αυξήσουμε τον αριθμό άμεσα, θα
βγάλουμε ανακοίνωση», προσέθεσε. 
Το προϊόν τους είναι εξαγωγικού χα-
ρακτήρα, το 80% περίπου της πα-
ραγωγής, φεύγει για το εξωτερικό.
Φέτος οι προτάσεις και οι παραγγελίες
που δέχθηκαν ήταν περισσότερες.
Εξάγουν στη Γερμανία, την Ιταλία,
το Βέλγιο, στην Αυστραλία και την
Κίνα. Μάλιστα, από την ασιατική
χώρα φέτος ζητήθηκαν οι διπλάσιες
ποσότητες, ενώ και από την Αυστρα-
λία η ζήτηση είναι αυξημένη.

39ρεπορτάζΣάββατο 31 Αυγούστου 2013

Προϊόν εξαγωγικού
χαρακτήρα είναι το
αποξηραμένο σύκο. Από 
τα 21.000 στρέμματα 
που καλλιεργούνται στη
Μεσσηνία, τη Λακωνία και 
την Εύβοια, παράγονται 5.500
τόνοι. Σημαντικό μέρος 
της παραγωγής αφήνει 
την Ελλάδα και ταξιδεύει 
στην Ευρώπη, τον Καναδά, 
τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Στις πρωιμότερες

περιοχές φέτος, δηλαδή

στην Πελοπόννησο, ήδη

στέλνουν τα πρώτα φορτία

στο εξωτερικό και μιλούν

για μια αρκετά καλή

χρονιά



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΥΒΟΙΑ (KATΣΑΡΩΝI, ΜΑΜΑΛΙΑ): Μονοκατοικία με
κήπο, αυλή και με υπέροχη θέα τη Ραφήνα. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ. 2240/24347, 6939/598423.

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

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

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΣΟΥΔΑΣ):
Μονοκατοικία 250 τ.μ., πλησίον θάλασσας, πολυτελούς
κατασκευής, δύο επιπέδων, ψύξη-θέρμανση, spa,
μάρμαρα, ηλιακό, δορυφορικά συστήματα, επιπλωμένη
lux, σε οικόπεδο 500 τ.μ. Τιμή 600.000 €. Συζητήσιμη.
Τηλ. 6970/889004. 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 22): Πωλείται σπίτι 150
τ.μ., ημιτελές, στα τούβλα, 4ος όροφος, αέριο, ασανσέρ,
μετρό, τραμ, βλέπει Ακρόπολη. Τιμή ευκαιρίας: 85.000
€. Τηλ. 6989/889581. 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ): Πωλείται μονοκατοικία 74 τ.μ. σε
οικόπεδο 105 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 1,2. Χτίζει
επιπλέον 52 τ.μ. Νομιμοποιημένη με όλες τις παροχές
. Xρίζει συμπληρωματικής ανακαίνισης. Τιμή 65.000
€. Τηλ. 6948/238010.

ΓΙΑΝΝΙΤΣA (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ): Οικόπεδο 225 τ.μ., οικο-
δομήσιμο, σε κεντρικό σημείο. Τιμή 50.000 €. Τηλ.
6948/671958. 

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). 

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

ΚΟΛΩΝΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 82 τ.μ. Χτίζει μεζονέτα.
Τηλ. 2105/130840 

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: Προνομιακό οικόπεδο
3.800 τ.μ. μέσα στον εκπληκτικό παραδοσιακό οικισμό.
Τηλ. 6944/684684. 

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

ΚΡΗΤΗ - ΑΚΡΩΤHΡΙ (Οικισμός Σούδας): Πωλείται
οικόπεδο 4.128 τ.μ., θέα θάλασσα, με συνολική επι-
τρεπόμενη 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 ΣΟΥ-
ΔΑΣ): Οικόπεδο 4.126 τ.μ., θέα θάλασσα, με επιτρεπόμενη
δόμηση για κατοικία 1.600 τ.μ. και για επαγγελματικό
χώρο 2.500 τ.μ. Τιμή 650.000 €. Συζητήσιμη. Τηλ.
6970/889004. 

ΛΑΓΟΝΗΣΙ: Οικόπεδο 430 μ., θέση Κιτέδα, 600 μ. από
παραλία, τιμή: 220.000 ευρώ. ΜΑΚΡΗΣ τηλ. 6932/247734.

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

ΛΗΜΝΟΣ: Οικόπεδο 7 στρεμμάτων, οικοδομήσιμο,
χωρίς πολεοδομικούς περιορισμούς, πρόσοψη σε
άσφαλτο 100 μ., περιφραγμένο, με μπετό και σύρμα,
εντός φιστικιές Αιγίνης με εισόδημα, φοίνικες, ελιές,
ροδιές. Τηλ. 6974/078408.

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

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΟΠΑΝΑΚΙ): 8,5 στρέμματα, 1 χλμ. έξω
από το χωριόμε ημιτελή (μπορεί να κατοικηθεί)
οικοδομή (ημιυπόγειες αποθήκες, ισόγειο, 1oς), 200
τ.μ. περιφραγμένο, ελιές και καρποφόρα. 2 ρολόγια
ΔΕΗ, νερό και γεώτρηση. Τιμή: 150.000 €. Τηλ.
6942/568878. 

ΠΗΛΙΟ (Πλατανιάς): Aγρόκτημα 5.000 τ.μ. με 2 οικίες,
80 και 85 τ.μ. αντίστοιχα, με δικιά του πηγή. Τιμή
120.000 ευρώ. Τηλ. 6932/208724.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Δ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ): Πωλείται
οικόπεδο εντός σχεδίου μη ρυμοτομημένο, 1.080 τ.μ.
Τιμή 20.000 €. Συζητήσιμη από ιδιοκτήτη. Τηλ.
6978/229977 και 6937297096.

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 Πο-
τίδαιας-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): Οικόπεδο 1.000 τ.μ., υπέροχη
θέα, άρτιο, οικοδομήσιμο. Μεγάλη προσφορά! Τιμή
60.000 €. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ, τηλ. 28210/90790. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ ΛΑΓΚΑΔΑ: Aγροτεμάχιο 5,5 στρ. με κοινοτικό
νερό, φυτεμένο με ελαιόδεντρα 4 ετών, 9.000 €,
www.balaftsalis.gr. Τηλ. 23940/20041, κιν. 6948/482992. 

ΓΑΛΗΝΗ-ΛΑΓΚΑΔΑ: Αγρός 20,5 στρ. Τιμή 45.000 €.
Τηλ. 23940/20042 (κ. Δημήτρης). 

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

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

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

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

ΕΥΒΟΙΑ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΠΤΟΥΛΙΑ): Ελαιοπερίβολο
3,5 στρέμματα με 108 δέντρα, παραγωγικά, 30 χρόνων.
Τηλ. 6997/002350. 

ΕΠΙΤΑΛΙΟ ΗΛΕΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο 10,5 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο, 1 χλμ από τη θάλασσα. Τιμή
35.000€, συζητήσιμη. Τηλ. 2105/151943 - 6936/408598 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΛΑΓΚΑΔΑ (περιοχή Μπαϊρια): Αγροτεμάχιο
9 στρ. Τιμή 32.000 €. Μεγάλη ευκαιρία. Τηλ. 23940/20042
(κ. Δημήτρης). 

ΘΑΣΟΣ (ΚΑΛΙΡΑΧΗ): Αγροτεμάχιο 5.200 τ.μ., άρτιο,
οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα σε βουνό και θάλασσα,
2 χλμ. από θάλασσα. Τιμή 80.000 €. ΛΙΑΚΟΥΔΗ,
6906/836226. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Επανομή): Αγροτεμάχιο 20.500 τ.μ.
πρόσοψη, σε χαλικοστρωμένο δρόμο, με θέα στη
θάλασσα, δυνατότητα άρδευσης, ρεύμα κοντά, 85.000
€. Μεσιτικό Γραφείο "Η Ανάπτυξη". Τηλ.: 23990/51590,
http://mesitiko-anaptixi.gr (κωδ:335). 

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 (τοποθεσία Τούμπα Γ’ Ζώνη
δίπλα στο βουνό): Αγρός 100 στρ. με δυνατότητα επέ-
κτασης στα 200 στρ., κατάλληλος για ξενοδοχεία,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.ά. Παραχωρείται και για
μακροχρόνια μίσθωση. Τηλ. 23940/20042 (κ. Δημήτρης). 

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. 

ΚΥΘΗΡΑ: Αγροτεμάχιο 20 στρεμμάτων, βλέπει θάλασσα,
σε τιμή ευκαιρίας! Τηλ. 6944/684684. 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ (θέση Αμπέλια Μάρω): Αγρός 6 στρ. με
ΔΕΗ και νερό 17.000 €. Τηλ. 23940/20042. 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ: Αγρός 6,5 στρ. εντός ζώνης χτίζει 260
τ.μ. με Σ.Δ. 0,3 για βιοτεχνία 90.000 €. Ανταλλάσσεται
με ακίνητο (αγρό, οικόπεδο, κτίσμα) στην περιοχή
του Βόλου ή της Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23940/20042. 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ (όπισθεν Λουτρών): Kτήμα 5 στρ., περι-
φραγμένο, 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.

ΛΑΚΩΝΙΑ (ΚΡΟΚΕΕΣ): Ελαιόκτημα 71 στρέμματα, αρ-
δευόμενο, 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 στρέμματα,
άρτιο, οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα στη θάλασσα, κα-
τάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τιμή: 65.000 €.
Συζητήσιμη. Τηλ. 6944/790587.

ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Πωλείται ελαιοπερίβολο με
90 δέντρα ελιές. Τιμή 10.000€. Τηλ. 6948/238010

OΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Πωλείται ελαιώνας ποτιστικός
με 254 ελαιόδεντρα, 8.660 τ.μ. με πρόσοψη σε άσφαλτο
210 μ., 1.000 μ. από την Ορμύλια, 6 χλμ. από θάλασσα.
Τιμή 40.000 €. Τηλ. 6978/229977 και 6937/297096

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

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

ΦΩΚΙΔΑ (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 οι-
κοδομήσιμο, πωλείται ολόκληρο 85.000 € ή επιμέρους.
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).

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Λάκκωμα): Δύο αγροτεμάχια 4.333 τ.μ.
δεξιά της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, με θέα στη
θάλασσα, ρεύμα, νερό, 19.000 € το καθένα. Μεσιτικό
Γραφείο "Η Ανάπτυξη". Τηλ.: 23990/51590, http://mesi-
tiko-anaptixi.gr (κωδ:106). 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Λάκκωμα): Αγροτεμάχιο 400 τ.μ., 800
μέτρα από τον οικισμό, πάνω σε άσφαλτο, ρεύμα και
νερό κοντά, 32.000 €. Μεσιτικό Γραφείο "Η Ανάπτυξη".
Τηλ.: 23990/51590, http://mesitiko-anaptixi.gr
(κωδ:030). 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Ν. Σύλλατα προς Καλλικράτεια): Αγροτεμάχιο
6.000 τ.μ. με ρεύμα και νερό, 4 λεπτά από θάλασσα,
25.000 €. Μεσιτικό Γραφείο "Η Ανάπτυξη". Τηλ.:
23990/51590, http://mesitiko-anaptixi.gr (κωδ:310). 

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): Ενοικιάζεται
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.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

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. 

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ροκανίδια και πριονίδια σε big bag. Τηλ.
23106/88664. 

ZΗΤΟYΝΤΑΙ μεταχειρισμένες ή νέες παλέτες. Τηλ.
23106/88664. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλωβός κουνελιών αναπαραγωγής, Ιταλίας,
καινούριος, στη Νότια Ελλάδα. Είναι εξοπλισμένος με
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6 κελιά/φωλιές, ταγίστρες και σωλήνα νερού με πιπίλες.
Διαστάσεις 2,3 μ. x 0,9 μ., με μονόπλευρη χρήση. Κα-
τάλληλος και για οικόσιτη εκτροφή. Τιμή 320 ευρώ.
Τηλ.6932/432995.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλωβός κουνελιών πάχυνσης, Ιταλίας, και-
νούριος, στη Νότια Ελλάδα. Έχει 24 κελιά πάχυνσης
σε ένα επίπεδο, με αμφίπλευρη χρήση, κατάλληλος
για την πάχυνση 48-72 κουνελιών. Περιλαμβάνει τις
ταγίστρες και τις σωλήνες νερού με πιπίλες. Διαστάσεις
2,05 μ. x 1,80 μ. Τιμή 485ευρώ. Τηλ.6932/432995. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριθέσιος και διθέσιος καναπές σε καλή κα-
τάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 21092/70244. 

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.000 μεταχειρισμένες κλούβες. Τηλ.
6976/413663. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια κάθε δυναμικότητας. Τηλ.
6984/423731.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια - παραφυάδες. Τηλ. 6945/347090. 

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

ΛΑΜΙΑ: Πωλούνται μπάλες-άχυρα μικρές τετράγωνες,
και μεγάλες στρογγυλές. Τηλ. 6945/979571

ΔΙΑΘΕΤΩ πέλλετ από φλούδα ηλιόσπορου, πιστοποιημένο,
για ζωοτροφή ή θέρμανση. Τηλ. 6972/281216. 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται μπάλες βίκου με κουκί, με τον
καρπό μέσα, μικρές, άβρεχτες. Τιμή: 33 λεπτά/κιλό.
Τηλ. 6974/917584. 

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 (κ. Ανδρέας). 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρητικιά ρακί και σταφίδα συσκευασμένη.
Τηλ. 6948/511806. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγνό μέλι. Τηλ. 6945/347090. 

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ποιοτικό τριφύλλι σε μικρή μπάλα, περιοχή
Σερρών. Τηλ. 6948/573986 (κ. Δημήτρης). 

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. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται μπάλες άχυρο συμβατικές
και βιολογικές. Τηλ. 6932/429681, 2310/349920. 

ΛΑΡΙΣΑ: Πωλείται τριφύλλι καθαρό 0,16 λεπτά το
κιλό. Τηλ. 6947/809455.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά λεβάντας πιστοποιημένων ποικιλιών
κατάλληλες για μεγάλη παραγωγή. Τηλ. 6980/747059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά τριανταφυλλιάς ρόζα δαμασκήνα
τα καλύτερα για εξαιρετική παραγωγή αιθέριων
ελαίων, ροδόνερου και γλυκών. Τηλ. 6980/747059. 

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

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

ΖΩΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται κριάρια χιώτικα 1 έτους από
μητέρες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6974/917584.

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). 

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

XAΛΚΙΔΙΚΗ: Πωλούνται γουρουνόπουλα απογαλα-
κτισμένα, από 30 € και πάνω, καθώς και 5 χοιρομητέρες.
Τηλ. 6970/593927. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τσοπανόσκυλα-κουτάβια μεγαλόσωμα
για φύλαξη προβάτων-γιδών. Ιδανικά για λύκο-τσακάλι.
Δεκτή ανταλλαγή με άλλα ζώα. Τηλ. 6972/573385 (κ.
Κούλης).

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 παρδαλές δαμάλες. Τηλ. 6985/825961. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κριάρια LAKON 1 έτους, 2ης γενιάς από
γονείς με πιστοποιητικά. Λιόλιος Νικόλαος. Τηλ.
6981/030149. 

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

ΑΡΚΑΔΙΑ: Πωλούνται αρσενικά κατσίκια φυλής
Δαμασκού καθαρόαιμα. Τηλ. 6945/950942. 

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

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλείται ΖΕΤΟR 2511 σε άριστη κατάσταση,
μοντέλο ’71. Τιμή 1.900 €. Τηλ. 6945/815856. 

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

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΩ ΝΙSSAN πεντάπορτο, 1.500 κυβικά,
μοντέλο 2002 με μελίσσια. Τηλ. 6977/232635. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN αγροτικό 4x4, 1,5 καμπίνα, μοντέλο
’85, σε καλή κατάσταση. Τιμή 1.250 €. Τηλ. 6948/238010. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ ΖΕΤΟR 2511 σε άριστη κατάσταση,
μοντέλο 1970. Τιμή 1.900 €. Τηλ. 6945/815856

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Πωλείται μηχανή ποτίσματος
σε τρέιλερ μάρκας DOITSE, αερόψυκτη, με γενική
επισκευή σε άριστη κατάσταση, με 4βάθμια αντλία
αρίστης κατάστασης λόγω αντικατάστασης με ΔΕΗ.
Τιμή μόνο 3.500 € από ιδιοκτήτη. Τηλ. 6978/229977
και 6937/297096.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα καρούλι Φ110, 330μ. και ένα ραντιστικό
υδραυλικά αναρτόμενο 16μ. Τηλ. 6985/825961 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ντεκάντερ ΑΜΕNDUNI 902S μοντέλο 2007,
3000 Κ/H δύο και τριών φάσεων. Τηλ. 6972/701465 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τροχοβίλα αυτοκινούμενη 7 ατόμων, FIAT
με 93.000 χλμ., χημικές τουαλέτες, αγορασμένη πέρσι
24.000 €, λόγω ανάγκης πωλείται 6.000 €. Τηλ.
23940/20042 (Δημήτρης). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 814, σε καλή κατάσταση.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6974/606569. 

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

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

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυκτικός θάλαμος συντήρησης αγροτικών
προϊόντων, διαστάσεων 4x5x2,5. Εγγύηση-Τοποθέτηση.
Τηλ. 6936/947116. 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυκτικός θάλαμος συντήρησης με κλειδιά,
διαστάσεων 164 x 277 x 212. Μηχάνημα μονομπλόκ.
Εγγύηση-Τοποθέτηση. Τηλ. 6936/947116

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυκτικός θάλαμος συντήρησης, διαστάσεων
1,5x3x2,5. Τιμή 1.800 €. Τηλ. 6936/947116. 

ΛΑΜΙΑ: Πωλείται πλατφόρμα για τρακτέρ, διαστάσεων
3 x 2 x 0,75 cm ύψος. Τιμή 200 €. Τηλ. 6937/254790. 

ΛΑΚΩΝΙΑ: Πωλούνται 8 πολυεστερικές βούτες, 2 τον.
για ελιές. Τιμή εργοστασίου: 8 x 1.200 €=9.600 €.
Τιμή προσφοράς (λόγω αλλαγής επαγγέλματος): 8 x
450 €=3.600 €. Τηλ. 6972/727358. 

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 άμβυκας 130 κιλών. Τηλ. 6932/968081. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σιτοκαθαριστήριο. Τηλ. 6977/690878.

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. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

Έλληνας επαγγελματίας κατασκευάζει σοφίτες, κε-
ραμοσκεπές, χαγιάτια και γυψοσανίδες σε προσιτές
τιμές. Τηλ. 6984/290116. 

ΑΤΤΙΚΗ: Αναλαμβάνω ελαιοχρωματισμούς και μερεμέτια.
Τηλ. 6937/33855 (κ. Στράτος). 

ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ: Zητείται έμπορος καυσόξυλων
ακακίας. Τιμή χονδρική από το χωράφι. Τηλ. 6946/960379

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

HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Ιδιώτης με εταιρεία στο εξωτερικό
αναλαμβάνει να βοηθήσει τον αγρότη πανελλαδικά
στις πιο φτηνές τιμές για εισαγωγή τρακτέρ από 30
έως 200 ίππους και COMBINES. Μόνο μετρητοίς λόγω
δημοπρατηρίων γεωργικών μηχανημάτων εξωτερικού.
Τηλ. 6997/712111. 

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

Ζητείται από πυροσβεστικό σώμα εθελοντών, πιστο-
ποιημένο από Π.Π., 1 φορτηγό ή φορτηγάκι pick-up
(κι ας έχει ζημιά) και 1 βυτιο-δεξαμενή νερού. Τηλ.
6972/100006 κα Βούρα

Ζητούνται συνεργάτες για προώθηση εκπτωτικής
κάρτας. Τηλ. 6934/967802. 

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

ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Eρευνώ και εντοπίζω υπόγειες
ροές υδάτων με όλα τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης
ως και την καταλληλότητα του νερού, ακόμα και στο
άνυδρο νησί. Τηλ. 22380/51310 και 6986/561505 (κ.
Νίκος). 

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

Ζητώ χρηματοδότη με κεφάλαιο 100.000€ για συνεργασία
στον πρωτογενή τομέα με προδιαγραφές υψηλής τε-
χνολογίας. Πολύ σοβαρές προοπτικές με άμεση
απόσβεση. Αυστηρά σοβαρές προτάσεις. Τηλ.
6996/752772.
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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/κών
& 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 συμβάλει 
στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών,
παραθέτει μια 
λίστα γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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Eπιδοτήσεις ύψους έως και
30.000 ευρώ προβλέπει το

πρόγραμμα Leader σε 58 δη-
μοτικές κοινότητες του Νομού
Θεσσαλονίκης, για δράσεις
στον γεωργικό τομέα. Το πρό-
γραμμα θα «τρέχει» έως τις 9
Σεπτεμβρίου. Βασικός στόχος
είναι η ανάπτυξη δράσεων για
την ενίσχυση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων. 
Όπως έχει ανακοινωθεί, στο
πρόγραμμα ενισχύσεων εν-
τάσσονται επενδύσεις που
αφορούν: 
- Κρέας και κρεατοσκευάσμα-
τα
- Τυροκομεία, παραγωγή γι-
αουρτιού
- Παραγωγή αβγών
- Μέλι
- Εκτροφή μεταξοσκωλήκων
- Εκτροφή σαλιγκαριών
- Κατασκευή ελαιοτριβείων και
σπορελαιουργείων 
- Νωπά οπωροκηπευτικά,
φρούτα και ξηρούς καρπούς
- Άνθοι, σπόρους, πολλαπλα-
σιαστικό υλικό
- Αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά
- Παραγωγή δασικών προϊόν-
των από ξύλο. 
- Μονάδες μεταποίησης λα-
χανικών
- Μονάδες μεταποίησης φρού-

των: κονσερβοποίηση, χυμο-
ποίηση, αποξήρανση, παρα-
γωγή μαρμαλέδας
Εκτός του γεωργικού τομέα,
στο πρόγραμμα μπορούν να
ενταχθούν ακόμη: 
- Η κατασκευή παραδοσιακών
τουριστικών καταλυμάτων
- Παραδοσιακά καφενεία
- Οικοτεχνίες-χειροτεχνίες πα-
ραδοσιακών προϊόντων 
- Μικρές βιοτεχνικές μονάδες
- Μονάδες παραγωγής παρα-
δοσιακών προϊόντων 
- Ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα,
είδη ζαχαροπλαστικής
- Μικρές βιοτεχνικές επιχειρή-
σεις ζαχαροπλαστικής, σαπω-
νοποιίας, κατασκευής κοσμη-
μάτων, αλλά και άλλες τέτοιου
τύπου δραστηριότητες, οι οποί-
ες μπορούν να συνδυαστούν
με τον τουρισμό
- Παραδοσιακά παντοπωλεία 
- Επιχειρήσεις παροχής υπη-
ρεσιών για εναλλακτικό του-
ρισμό, αγροτουρισμό, γευσι-
γνωσία, επισκέψιμες βιοτε-
χνίες.

Τα ποσά
Το ύψος της επιχορήγησης
φτάνει το 50% για συγκεκρι-
μένο, όμως, κόστος επένδυσης.
Ειδικότερα: 
- Για την αύξηση της αξίας των

γεωργικών προϊόντων, το συ-
νολικό κόστος της επένδυσης
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις
500.000 ευρώ. 
- Για τη δημιουργία, επέκταση,
εκσυγχρονισμού επισκέψιμων
αγροκτημάτων, το ύψος της
επένδυσης θα πρέπει να κυ-
μαίνεται από 300.000-500.000
ευρώ και εως 40 κλίνες εφόσον
προβλέπεται και υποδομή δια-
νυκτέρευσης. 
- Για ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκ-
συγχρονισμό βιοτεχνικών μο-
νάδων, έως και 300.000 ευρώ.
- Για ίδρυση, επέκταση μο-
νάδων παραγωγής ειδών δια-
τροφής, μετά την πρώτη με-
ταποίηση, έως 300.000 ευρώ. 
Για όλες τις άλλες κατηγορίες
το ύψος της επένδυσης δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τις
300.000, εφόσον τηρούνται
όλες οι προϋποθέσεις υλοποί-
ησης του προγράμματος. 
Δικαιούχοι είναι ιδιώτες (αγρό-
τες και μη), ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, δήμοι ή δημοτικές εται-
ρείες. 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
η συμπλήρωση του φακέλου,
ο οποίος κατατίθεται στα γρα-
φεία των αναπτυξιακών εται-
ρειών, ανάλογα με την περιο-
χή εγκατάστασης των μονά-
δων.
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Στην «Παραγωγή»  ειδικοί επιστήμονες 
απαντούν σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν 

τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και όλο τον κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα, σε μια προσπάθεια 

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

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

Προγράμματα επιδοτήσεων για επενδύσεις 
στη γεωργία Στο πλαίσιο στήριξης μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων σε όλη την επικράτεια χορη-
γούνται δάνεια για συγκεκριμένες δράσεις
από το Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκίνηση».
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος
χορηγούνται δάνεια ως κεφάλαιο κίνησης,
που κυμαίνονται από 10.000-300.000 ευρώ,
ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες
της επιχείρησης, με τη διάρκεια της απο-
πληρωμής να φτάνει και τους 48 μήνες. 
Από το ίδιο Ταμείο χορηγούνται επενδυτικά
δάνεια από 10.000-800.000 ευρώ, διάρκειας

απο 5-12 χρόνια, με δυνατότητα χάριτος
από 6 μήνες έως 2 χρόνια. 
Οι τράπεζες που συνεργάζονται στο Πρό-
γραμμα-Σχέδιο «Επιχειρηματική Επανεκκί-
νηση» είναι: Εθνική, ALPHA, Πειραιώς, Eu-
robank, Νέα PROTON, Συνεταιριστική Τράπεζα
Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα
Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Τράπεζα
Αττικής, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων,
Συνεταιρισιτκή Τράπεζα Θεσσαλίας και Pro-
bank. 

Δάνεια για μικρομεσαίους

Αρχίζουν τις επόμενες ημέρες οι χορη-
γήσεις από το Ταμείο Αγροτικής Επιχει-

ρηματικότητας (ΤΑΕ) χαμηλότοκων δανείων
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε αγροτικές περιοχές. 
Οι όροι του δανείου κρίνονται ευνοϊκοί,
αφού το επιτόκιο είναι χαμηλό, κάτι το οποίο
επιτυγχάνεται λόγω του ότι το Ταμείο συ-
νεισφέρει στο κεφάλαιο με μηδενικό επιτόκιο.
Το ΤΑΕ συνολικά θα διαθέσει για τη χορήγηση
δανείων το ποσό των 253.000.000 ευρώ. Οι
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, στο
πλαίσιο προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2007-2013, ενδιαφέρουν ιδιώτες και
επιχειρήσεις που επενδύουν: 
- Στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλ-

λεύσεων,
- στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

και
- στην ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων

στον αγροτικό τομέα. 
Όσοι καταθέσουν σχετικούς φακέλους θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι το συνολικό ποσό
θα εκταμιευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Το ΤΑΕ χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες
προωθούν: 
- Τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του γε-

ωργικού τομέα, 
- την οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό

επίπεδο, 
- την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, 
- τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμε-

ταλλεύσεων,
- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα και
- την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των

γεωργικών προϊόντων.

Χαμηλότοκα δάνεια για τις αγροτικές περιοχές



αυτοκίνητο44 Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Τ
ους εμπρός τροχούς

κινεί ένας 4κύλινδρος
1.6 turbo 300hp με
άμεσο ψεκασμό, που

εξελίχθηκε από την Toyota
Motorsport GmbH (TMG), σύμ-
φωνα με τους κανόνες της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Αυτοκι-
νήτου (FIA) για Παγκόσμιο
Αγωνιστικό Κινητήρα, που θα
χρησιμοποιηθεί σε διάφορες
κατηγορίες του μηχανοκίνητου
αθλητισμού. 
Πίσω, κάθε τροχός κινείται
ανεξάρτητα από έναν ηλε-
κτροκινητήρα 60hp – όπως
αυτοί που χρησιμοποιούνται
στο στάνταρ Yaris Hybrid. 

Συνολικά, το υβριδικό σύστη-
μα κίνησης αποδίδει ισχύ μέ-
χρι 420 hp.
Οι δύο ηλεκτροκινητήρες λει-
τουργούν σαν γεννήτριες κατά
το φρενάρισμα, ενώ υποστη-
ρίζουν το βενζινοκινητήρα
κατά την επιτάχυνση. 

Υπερπυκνωτής 
Όπως στο TS030 HYBRID, η
ενέργεια που ανακτάται κατά
τη διάρκεια του φρεναρίσμα-
τος αποθηκεύεται σε έναν
υπερπυκνωτή. Συγκριτικά με
τη στάνταρ υβριδική μπατα-
ρία NiMh, ο υπερπυκνωτής
έχει υψηλότερη πυκνότητα

ισχύος και ταχύτητα φόρτι-
σης/εκφόρτισης.
Ικανοποιεί άριστα τις ανάγκες
της σπορ οδήγησης στην πί-
στα, που απαιτεί σύντομους
και άμεσους «παλμούς»
ισχύος. 
Παρόλα αυτά, το επίπεδο
ισχύος εξαρτάται από τη διάρ-
κειά της. Στο πρόγραμμα δρό-
μου ο υπερπυκνωτής απε-
λευθερώνει την ενέργεια που
ανακτάται στο φρενάρισμα
για μέγιστη διάρκεια 10 δευτ.
ανά φόρτιση και η συνολική
ισχύς των δύο ηλεκτροκινη-
τήρων μειώνεται στους 40hp.
Στο πρόγραμμα πίστας, οι πί-
σω ηλεκτροκινητήρες πετυ-
χαίνουν μέγιστη ισχύ 120hp
για μέχρι 5 δευτερόλεπτα ανά
φόρτιση, αντανακλώντας την
υψηλότερη συχνότητα φρε-
ναρίσματος και επιτάχυνσης
που χαρακτηρίζει την οδή-
γηση σε σιρκουί. 

Προηγμένος έλεγχος
πρόσφυσης
Ένας τρίτος ηλεκτροκινητή-
ρας 60hp, τοποθετημένος

ανάμεσα στον κινητήρα και
στο 6τάχυτο σειριακό κιβώτιο,
λειτουργεί σαν γεννήτρια σε
δύο διαφορετικές περιπτώ-
σεις: κατά τη διάρκεια της
επιβράδυνσης για την τρο-
φοδοσία του υπερπυκνωτή
και κατά την επιτάχυνση για
άμεση τροφοδοσία των πίσω
ηλεκτροκινητήρων. 
Το τελευταίο θα συμβεί μόνο
όταν η κινητήρια ισχύς και η
ροπή υπερβούν τις δυνατό-
τητες πρόσφυσης των εμπρός
τροχών. Η γεννήτρια «συμ-
περιφέρεται» σαν ένα προ-
ηγμένο σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης, μεταφέροντας
τη ροπή με τη μορφή ηλε-
κτρικής ενέργειας στους πίσω
τροχούς, περισσότερο για τη
βελτίωση της επιτάχυνσης
και του κρατήματος παρά για
τον περιορισμό της κινητήριας
ισχύος. 

Κατανομή ροπής 
στους πίσω τροχούς
Οι πίσω ηλεκτροκινητήρες 
–ένας ανά τροχό– μπορούν
να επηρεάσουν σημαντικά

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

TOYOTA YARIS HYBRID-R 

Βασισμένο στο 3θυρο Yaris, το υβριδικό
σύστημα του Hybrid R Concept συνδυάζει 
τον ισχυρό βενζινοκινητήρα 1.6l Global Race
Engine με δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες
προσφέροντας μία «ευφυή» ηλεκτρική
τετρακίνηση. Η συνολική ισχύς φτάνει 
τους 420 ίππους.

Με υβριδικό σύστημα 420hp

Το Range Rover Evoque 
με 9άρι αυτόματο κιβώτιο

Το ανανεωμένο Range Rover Evoque θα κυκλοφορήσει
η αγγλική αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τέλος του 2013,

με ένα ολοκαίνουριο αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων, το
οποίο θα συνδυάζεται με ένα μοτέρ βενζίνης και δύο πε-
τρελαιοκινητήρες, ενώ υπόσχεται 11,4% χαμηλότερη κα-
τανάλωση και 9,5% μικρότερες εκπομπές ρύπων. Ειδικότερα,
μέσω του νέου ZF, ο οικονομικότερος diesel κινητήρας 2,2
λτ. θα αποδίδει 150 ίππους, μεταφέροντας την κίνηση στον
μπροστινό άξονα και καταναλώνοντας 4,9 λτ./100 χλμ.
κατά μέσο όρο, ενώ θα εκπέμπει 129 γρ./χλμ. CO2. 
Εκτός από το νέο κιβώτιο, το SUV θα διατίθεται και με ένα
προαιρετικό νέο σύστημα τετρακίνησης (Active Driveline),
που θα μεταδίδει την κίνηση στον μπροστινό άξονα, υπό
νορμάλ συνθήκες (πάνω από 35 χλμ./ώρα), ενώ θα έχει τη
δυνατότητα σε μόλις 300 χιλστ. του δευτερολέπτου να με-
ταφέρει και στους τέσσερις τροχούς την κίνηση, αν υπάρξει
απώλεια πρόσφυσης. 
Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι σε θέση να διαχωρίζει
τη ροπή του κάθε τροχού, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη
σταθερότητα και η βέλτιστη πέδηση. 
Επίσης, το νέο Range Rover Evoque θα είναι εξοπλισμένο
με όλα τα προηγμένα συστήματα πληροφόρησης και υπο-
βοήθησης για την ασφαλή οδήγηση, όπως, μεταξύ άλλων,
το σύστημα προειδοποίησης εγκατάλειψης λωρίδας ή το
σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης. 

Πρεμιέρα στη Φρανκφούρτη 
για το νέο Kia Soul

Την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση στη διεθνή έκθεση
της Φρανκφούρτης θα πραγματοποιήσει η δεύτερη

γενιά του Kia Soul. 
Το αυτοκίνητο, που βασίζεται πλέον στην πλατφόρμα
του Kia Ceed τελευταίας γενιάς και διαθέτει μεγαλύτερο
μεταξόνιο από το μοντέλο που διαδέχεται, θα είναι δια-
θέσιμο με 11 διαφορετικά χρώματα στις αγορές της
Γηραιάς Ηπείρου από τις αρχές του 2014. 
Το Soul, με επιρροές από το Trackster Concept του 2012,
διατηρεί σε γενικές γραμμές τη φυσιογνωμία με την
οποία το γνωρίσαμε. 
Βασικά κινητήρια σύνολά του θα είναι ο 1.6 λίτρων GDi
βενζίνης και ο 1.6 CRDi πετρελαίου, τα οποία συνδυάζονται
με χειροκίνητο ή και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έξι
σχέσεων.
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τα χαρακτηριστικά συμπερι-
φοράς του Yaris Hybrid-R στο
στρίψιμο, μεταβάλλοντας την
κατανομή ροπής μεταξύ αρι-
στερού και δεξιού πίσω τρο-
χού. 
Κάθε ηλεκτροκινητήρας μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σαν
γεννήτρια ή μοτέρ με τα χα-
ρακτηριστικά ενός ευφυούς
μπλοκέ διαφορικού. 
Ανάλογα με την ακτίνα της
στροφής, το σύστημα μπορεί
να αποστείλει περισσότερη
ροπή στον εξωτερικό πίσω
τροχό, επιτρέποντας υψηλό-
τερες ταχύτητες εισόδου στη
στροφή (στροφές μεσαίων
ταχυτήτων), να ασκήσει πε-
ρισσότερη πίεση πέδησης
στον εσωτερικό τροχό (γρή-
γορες στροφές) ή ακόμα και
να φρενάρει και να επιταχύνει
κάθε τροχό ανεξάρτητα (αρ-
γές στροφές) ή να προσαρ-
μόσει την τάση περιστροφής
του αμαξώματος για καλύ-
τερη τροχιά πάνω στην αγω-
νιστική γραμμή, ώστε να πε-
ριορίσει τη γωνία διεύθυνσης
και την υποστροφή.

   Από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
επανέρχονται τα περιοριστικά

μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων
(μικρός, μεγάλος και πράσινος δα-
κτύλιος) στο κέντρο της Αθήνας. 
Σε ό,τι αφορά τον «μικρό» δακτύλιο,
τα όρια του ορίζονται από τις οδούς
και λεωφόρους: Αλεξάνδρας, Ζα-
χάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου,
Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη,
Βρυαξίδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού,
Αμβρ. Φραντζή, Ανδ. Συγγρού, Χα-
μοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός,
Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως,
Πλ. Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη,
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων). Υπεν-
θυμίζεται πως στους δρόμους που
αποτελούν τα όρια του «μικρού»
δακτύλιου, το μέτρο δεν ισχύει. 
Στο οδικό δίκτυο εντός των ορίων
του «μικρού» δακτυλίου επιτρέπεται
μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία
των Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των
φορτηγών Ι.Χ. με μέγιστο επιτρε-
πόμενο βάρος έως 2,2 τ., με βάση
το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας τους (μονά-ζυγά). 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΕΛ.ΑΣ., στις παραπάνω απαγορεύ-
σεις δεν υπάγονται τα εξής: 
α) Τα οχήματα των κατηγοριών που
εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς
και τα οχήματα των κατηγοριών
που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα

με ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον
«μικρό» δακτύλιο, οι οποίες χορη-
γούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας
Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ ΔΜΕΟ/οικ./3253
/στ/0718/Φ.911 από 20/22.8.2013
(ΦΕΚ Β΄ 2048) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. 
Οι αιτήσεις από τους δικαιούμενους
θα υποβάλλονται έως και τις 31
Οκτωβρίου, Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, από 08:00 έως 14:00 και Σάβ-
βατο από 08.00 έως 12.00 στη Δι-
εύθυνση Τροχαίας Αττικής, (Θ. Δη-
λιγιάννη 24-26, 4ος όροφος). 
β) Τα οχήματα των κατηγοριών που
εμπίπτουν στα μέτρα του «πράσι-
νου» δακτύλιου, δηλαδή: 
Τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχή-
ματα περιβαλλοντικής κατηγορίας
Euro 5 και Euro 6 ή μεταγενέστερης,
εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του
άνθρακα λιγότερο από 140 g/km,
ανεξαρτήτως του καυσίμου που
χρησιμοποιούν (βενζίνη, πετρέλαιο,
υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό
αέριο) και τα οχήματα που χρησι-
μοποιούν για την κίνησή τους αέρια
καύσιμα (υγραέριο ή φυσικό αέριο)
και περιβαλλοντικής κατηγορίας
Euro 4 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο
του άνθρακα λιγότερο από 140
g/km. 
Επίσης, για τα οχήματα των μονίμων

κατοίκων εσωτερικά του «μι-
κρού» δακτύλιου, προβλέπον-
ται ειδικές Ζώνες εισόδου - εξό-
δου. 
Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας
στον «μικρό» δακτύλιου που
είχαν χορηγηθεί από τη Διεύ-
θυνση Τροχαίας Αττικής για το
έτος 2012-2013, δεν ισχύουν
για τη νέα περίοδο 2013-2014. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του «πράσινου» δακτύλιου,
απαγορεύεται η κυκλοφορία των
φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος άνω των 2,2 τόνων και των
λεωφορείων, πρώτης άδειας κυ-
κλοφορίας στην Ελλάδα πριν την
1/1/1990, εντός της ζώνης του «με-
γάλου» δακτύλιου. Κατά την έναρξη
κάθε νέου ημερολογιακού έτους, η
παραπάνω χρονολογία προσαυξά-
νεται κατά ένα έτος. 
Τα όρια του «μεγάλου» δακτύλιου,
καθορίζονται από τις παρακάτω
οδούς και λεωφόρους: Παραλιακή
Λεωφόρος, Αλίμου, Βουλιαγμένης,
Ελ. Βενιζέλου, Περιμετρική Υμηττού,
Κατεχάκη, Μεσογείων, Αγ. Παρα-
σκευής, Χαλανδρίου, Παπανικολή,
(Κ. Παλαιολόγου), Καποδιστρίου,
Κύμης, Κασταμονής, Χαλανδρίου,
Αναγεννήσεως, Εθνική Οδός Αθη-
νών-Λαμίας, Αθηνών-Θηβών, Γρ.
Λαμπράκη έως Κερατσίνι. Στην απα-

γόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται
η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας,
η Λ. Κηφισού και η Λ. Αθηνών, με
εξαίρεση το τμήμα της από τη δια-
σταύρωσή της με τη Λ. Κηφισού
έως την οδό Αχιλλέως. 
Το μέτρο του δακτυλίου ισχύει: 
- Δευτέρα έως Πέμπτη από 07.00
έως 20.00. 
- Παρασκευή από 07.00 έως 15.00. 
Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επί-
σημες αργίες, καθώς και τις ημέρες
που πραγματοποιούνται 24ωρες
απεργίες των Μέσων Μαζικής Με-
ταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν. 
Οι παραβάτες των περιοριστικών
αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
52, παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Διοικητικό Πρόστιμο)
200 ευρώ. 
Το μέτρο θα εφαρμοστεί έως και
την Παρασκευή 11 Ιουλίου του 2014. 

Στις 9 Σεπτεμβρίου επανέρχεται ο δακτύλιος

Ford B-MAX: Νο1 στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι αγόρασαν περισσότερα από
38.000 B-MAX το α’ εξάμηνο του 2013, ανε-

βάζοντάς το στην 1η θέση της κατηγορίας του
στις αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου το β’ τρίμηνο. 
Το νέο Ford B-MAX αναδείχτηκε best-seller στην
κατηγορία μικρών πολυμορφικών στην Ευρώπη
το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την
ανάλυση στοιχείων ταξινομήσεων της Polk για
τη Ford. 
Το Ford B-MAX κατέκτησε μερίδιο 15,8% στις
πωλήσεις μικρών πολυμορφικών αυτοκινήτων
στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο της χρονιάς, με
38.000 οχήματα στις 19 παραδοσιακές αγορές
της Ford. Η παραγωγή του B-MAX ξεκίνησε στα
μέσα του 2012, με πλήρη διαθεσιμότητα στην
αγορά από το Νοέμβριο. 
Το B-MAX ξεπέρασε σε πωλήσεις μοντέλα όπως
τα Citroen C3 Picasso, Fiat 500L, Honda Jazz και
Opel/Vauxhall Meriva το α’ εξάμηνο του 2013. 
Παράλληλα με την κατάκτηση της κορυφής της
κατηγορίας του για το α’ εξάμηνο της χρονιάς,
το B-MAX βρέθηκε στην πρώτη θέση στις αγορές
της Γερμανίας και της Βρετανίας για το δεύτερο

τρίμηνο του 2013 ενώ, αναδείχτηκε best-seller
σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Νορβηγία
για το πρώτο μισό της χρονιάς.
Οι προηγμένες τεχνολογίες είναι καθοριστικός
παράγοντας στην επιτυχία του B-MAX, με πε-
ρισσότερους από το 80% των Ευρωπαίων πελατών
να παραγγέλνουν σύστημα συνδεσιμότητας
Ford SYNC με φωνητικό έλεγχο και λειτουργία
Emergency Assistance –βραβευμένη με Euro N-
CAP Advanced– με την οποία ειδοποιείται το
τοπικό κέντρο υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης
σε περίπτωση ατυχήματος στις 26 γλώσσες που
ομιλούνται σε 40 περιοχές στην Ευρώπη. 
Το 43% των αγοραστών του προτιμά εκδόσεις
με τον βραβευμένο ως «Κινητήρα της Χρονιάς»
για το 2012 και το 2013, EcoBoost του 1,0 λίτρου,
ενώ το 22% επέλεξε να το εξοπλίσει με το σύστημα
αυτόματης ενεργοποίησης των φρένων
σε περίπτωση κινδύνου Active City
Stop. Ένα ακόμα 12% και επέλεξε
να προσθέσει και κάμερα οπισθο-
πορείας. 
Το B-MAX υιοθετεί το Ford Easy Ac-
cess Door System που παρέχει απα-

ράμιλλη πρόσβαση για επιβάτες και αποσκευές
μέσω των εμπρός και των συρόμενων πίσω
θυρών – με ενσωματωμένες κολόνες. Το B-MAX
βαθμολογήθηκε με πέντε αστέρια από τον ανε-
ξάρτητο οργανισμό δοκιμών σύγκρουσης Euro
NCAP. Το αυτοκίνητο προσφέρει την τεχνολογία
Ford MyKey, πρωτιά για τη βιομηχανία, που επι-
τρέπει στους γονείς να θέτουν περιορισμούς σε
νεαρούς οδηγούς, προάγοντας έτσι την ασφάλεια. 
Το B-MAX κέρδισε πέρσι το διεθνές βραβείο
«AUTOBEST 2013», ενώ με το Autonis Award
αναγνωρίστηκε ως το ‘Πιο Όμορφο Μικρό Πο-
λυμορφικό του 2012’ από τους αναγνώστες του
Γερμανικού περιοδικού Auto Motor und Sport.



Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ

«Η
άσκηση είναι άρρηκτα

συνδεδεμένη με την ψυ-
χική υγεία και για να είναι
αποτελεσματική θα πρέ-

πει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της καθημερινότητας του ατόμου» επι-
σημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ o κ. Βασίλειος
Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επι-
στημονικά υπεύθυνος του προγράμμα-
τος του υπουργείου Υγείας «Συμμαχία
για την υγεία – Άσκηση». 
Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα απαντούν
σε πέντε σημαντικές ερωτήσεις σχετικά
με την επίδραση της άσκησης στη βελ-
τίωση της ψυχικής υγείας.

Γιατί είναι σημαντικό να ασκη-
θώ;
Με τη συστηματική άσκηση το

άτομο: 1) Αντιμετωπίζει πιο ψύχραιμα
και πιο ήρεμα ό,τι του δημιουργεί θυμό,
σύγχυση, άγχος, φόβο και στρες, 2) έχει
λιγότερες πιθανότητες να πάθει κατά-
θλιψη, αλλά και την αντιμετωπίζει πιο
αποτελεσματικά αν του παρουσιασθεί,
3) έχει θετική διάθεση, ευχάριστα συ-
ναισθήματα και ψυχική ευεξία, 4) ερ-
γάζεται πιο αποδοτικά - σωματικά και
πνευματικά, κουράζεται λιγότερο και
κοιμάται καλύτερα, 5) εκτιμά και έχει
πίστη στον εαυτό του και στις δυνάμεις
του και 6) αποκτά υγιεινές συνήθειες

αποφεύγοντας καταχρήσεις και εξαρ-
τήσεις.

Τί πρέπει να προσέξω πριν από
τη συμμετοχή μου σε κάποιο
πρόγραμμα άσκησης;

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πριν
από τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα
άσκησης πρέπει: α) να ενημερώσετε το
γιατρό σας για την επιθυμία σας να
ασκηθείτε, β) να συμβουλευτείτε κάποιο
γυμναστή (ειδικά στα αρχικά στάδια)
για ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική
άσκηση και γ) να θέσετε εφικτούς στό-
χους, να ξεκινήσετε με κάτι εύκολο και
απλό και σταδιακά να αυξήσετε την επι-
βάρυνση. 

Τί άλλο πρέπει να προσέξω; 
Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως θεραπευτική μέθοδος για

την αντιμετώπιση και των πιο σοβαρών
περιπτώσεων άγχους και κατάθλιψης.
Ωστόσο, σε άτομα που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα άγχους και κατά-
θλιψης, συστήνεται ο συνδυασμός της
άσκησης με άλλες μορφές θεραπείας
(π.χ. ομάδες συζήτησης, ομάδες αυτο-
βοήθειας ή άλλες ψυχολογικές θερα-
πείες), πάντα υπό την επίβλεψη γιατρού.

Πόσο θα πρέπει να ασκηθώ
και τί πρέπει να περιλαμβάνει
το πρόγραμμα άσκησής μου;

Πρέπει να συμμετέχετε τουλάχιστον
3-4 φορές την εβδομάδα σε οργανω-
μένα προγράμματα άσκησης, τα οποία
πρέπει να περιλαμβάνουν: 1) Δραστη-
ριότητες για τη βελτίωση της αερόβιας
ικανότητας, μέτριας έντασης, 3-5 φορές
την εβδομάδα (τουλάχιστον 30
λεπτά/ημέρα), 2) ασκήσεις με το βάρος
του σώματος, με βοηθητικά όργανα
ή με αντιστάσεις για την ενδυνάμωση
μεγάλων μυϊκών ομάδων, 2-3
φορές/εβδομάδα, 3) ασκήσεις για τη
βελτίωση της κινητικότητας (ευλυγισία
- ευκαμψία) και της ισορροπίας, 2-3
φορές την εβδομάδα, 4) τεχνικές χα-
λάρωσης και αναπνευστικές ασκήσεις,
τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας
(αν όχι σε καθημερινή βάση). Η γιόγκα,
το Pilates, το Tai chi αποτελούν ιδανικές
μορφές άσκησης για τη μείωση του
άγχους και τους στρες.

Ποιές μορφές άσκησης πρέπει
να αποφεύγω;
Οι επιστήμονες επισημαίνουν

ότι η πολύωρη, καθημερινή και έντονη
άσκηση, τα ανταγωνιστικά αθλήματα,
η άσκηση με αγωνιστικές επιβαρύνσεις,
η συμμετοχή σε αγώνες με σκοπό τη
νίκη, το κυνήγι των επιδόσεων, η συμ-
μετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
υψηλού ρίσκου, π.χ., αναρρίχηση, δεν
βοηθούν στη μείωση του στρες και
του άγχους. 
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Στη σύγχρονη εποχή, με τους έντονους ρυθμούς ζωής,
όλοι έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την
ψυχολογική πίεση που συχνά μας ταλαιπωρεί. 
Το περπάτημα, η βόλτα στο πάρκο, η γυμναστική, 
το ποδήλατο και γενικότερα η συμμετοχή σε
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες μπορούν 
να ενισχύσουν τόσο τη σωματική όσο και 
την ψυχική μας υγεία.

Η άσκηση δυναμώνει (και)
την ψυχή! 

Μια γυναίκα στην Ιταλία υποβλήθηκε σε αναισθησία μέσω
ύπνωσης πριν κάνει επέμβαση για καρκίνο του δέρματος,

σ’ ένα εγχείρημα που χαιρετίζεται ως ορόσημο από μερίδα των
Μέσων Ενημέρωσης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην
Πάντοβα από τον Ενρίκο Φέρο, καθηγητή Αναισθησιολογίας
και Εντατικής Περίθαλψης στο πανεπιστήμιο της πόλης αυτής
της Βόρειας Ιταλίας. Χρειάσθηκε 10 λεπτά για να υπνωτίσει τη
42χρονη ασθενή και η επέμβαση διήρκεσε 20 λεπτά. 
«Όταν η ασθενής αφυπνίσθηκε, δεν ανέφερε πόνο και πήρε
αμέσως εξιτήριο», έγραψε ο Φέρο σε άρθρο του στην επιστημονική
επιθεώρηση Anaesthesia. «Η υπόθεσή μας επιβεβαιώνει την
αποτελεσματικότητα της ύπνωσης και καταδεικνύει ότι μπορεί
να είναι πολύτιμη ως μοναδική μέθοδος αναισθησίας σε επιλεγμένες
περιπτώσεις», πρόσθεσε ο καθηγητής.
Μιλώντας στο ραδιοσταθμό της RAI, ο Φέρο εξήγησε τη μέθοδό
του: «Συγκεντρώνεις την
προσοχή του ασθενή σ’
ένα και μόνο πράγμα,
ώστε να του αποσπάσεις
την προσοχή από οτι-
δήποτε άλλο, του πόνου
περιλαμβανομένου». 
Η ύπνωση δεν είναι πι-
θανό να λειτουργεί στο
10% έως 15% του πλη-
θυσμού, διευκρίνισε. Ένα
άλλο 10% ως 15% είναι
«πολύ ευαίσθητο σ’ αυτή,
ενώ το υπόλοιπο του
πληθυσμού έχει «μέση» ευαισθησία. Η γυναίκα που υποβλήθηκε
σε επέμβαση στην Πάντοβα ανήκε στη «μεσαία» κατηγορία,
δήλωσε ο Φέρο. 

Στο χειρουργείο με... ύπνωση

Μια μελέτη για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στον πληθυσμό
της περιοχής όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο της

Φουκουσίμα, απεκάλυψε ότι 18 άνθρωποι πάσχουν από καρκίνο
του θυρεοειδούς. Η εξέταση έγινε σε περίπου 200.000 άτομα,
ηλικίας κάτω των 18 ετών, από μια επιτροπή για την παρακολούθηση
της υγείας των κατοίκων της περιοχής που χτυπήθηκε από την
καταστροφή του πυρηνικού εργοστάσιου. Συνολικά εντοπίστηκαν
18 περιπτώσεις νέων ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο,
αριθμός που είναι κατά έξι άτομα αυξημένος από την προηγούμενη
εξέταση, τον περασμένο Ιούνιο, η οποία έγινε σε μικρότερο
αριθμό ανθρώπων. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ύποπτων κρου-
σμάτων έχει επίσης αυξηθεί από 15 σε 25 άτομα. 
Οι ειδικοί που ορίστηκαν από τις νομαρχιακές αρχές πιστεύουν
ότι αυτοί οι καρκίνοι σχετίζονται άμεσα με το πυρηνικό δυστύχημα
της 11ης Μαρτίου του 2011. Στηρίζουν την άποψή τους στα
συγκριτικά στοιχεία που διαθέτουν, ιδίως από την περίπτωση
της καταστροφής του Τσερνομπίλ στην Ουκρανία το 1986.

Έβαλε… φωτιά στον καρκίνο
η Φουκουσίμα;
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WWF: Η περιβαλλοντική νομοθεσία σε διαθεσιμότητα

H
έκθεση καταγράφει «ρα-

γδαία περιβαλλοντική
οπισθοδρόμηση σε επο-
χές διάτρητης έως ανύ-

παρκτης νομοθεσίας για το περι-
βάλλον». Τονίζεται, μάλιστα, ότι «σε
σημαντικό βαθμό, η οπισθοδρόμηση
αποτέλεσε ξεκάθαρη κυβερνητική
επιλογή με πρόσχημα την κρίση,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήρθε
ως απόρροια των μνημονιακών δε-
σμεύσεων της χώρας». 
Όπως αναφέρει η Οργάνωση, την
ίδια ώρα σημειώθηκε «μια πρωτό-
γνωρη υποβάθμιση της ποιότητας
της νομοθέτησης, με διάσπαρτες
διατάξεις για παρόμοια θέματα σε
εντελώς άσχετα νομοθετήματα και
διεθνείς συμβάσεις, αλλά και ρυθ-
μίσεις που είναι κακογραμμένες ή
και ακατανόητες από το κοινό». 
Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυριό-
τερες εξελίξεις που «σημάδεψαν»

αυτήν τη χρονιά ήταν: 
n H πρακτική διάλυση του Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Πε-
ριοχών και η δίχως λογική και οικο-
νομικό αντίκρισμα για τον κρατικό
προϋπολογισμό βιαστική νομοθετική
ρύθμιση για καταργήσεις ή και συγ-
χωνεύσεις φορέων διαχείρισης. 
n Oι απανωτές προσβολές υποβάθ-
μισης του περιβαλλοντικού δικαίου
με ρυθμίσεις και νομοθετική πρω-
τοβουλία του υπουργείου Τουρισμού
για «επιτάχυνση» των μεγάλων του-
ριστικών επενδύσεων. 
n O περιορισμός στο 2,5% των ανά
έτος διαθεσίμων του Πράσινου Τα-
μείου και τα πρώτα πλήγματα στην
ανεξαρτησία και επιστημονική επάρ-
κεια της διοίκησής του. 
n H παραχώρηση σε επιχείρηση
ιδιωτικού δικαίου της ιδιοκτησίας
και διαχείρισης δημόσιων γεωχω-
ρικών δεδομένων που πρέπει, με

βάση κοινοτική νομοθεσία, να δια-
τίθενται από το Δημόσιο δωρεάν
στο κοινό. 

Παραγνωρίζεται το δίκαιο
του περιβάλλοντος
«Παραγνωρίζοντας ότι η θεσμική
προστασία του φυσικού κεφαλαίου,
η σαφής, ξεκάθαρη και σταθερή νο-
μοθέτηση αποτελούν τη βάση για
την ασφάλεια δικαίου, που έχει ζω-
τική σημασία τόσο για την ανάπτυξη
επενδύσεων όσο και για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, η πολι-
τική ηγεσία της χώρας κακονομεί
εις βάρος όλων. Τελικά, με αυτή την
άνευ προηγουμένου οπισθοδρό-
μηση, υποσκάπτει τις προοπτικές

της χώρας για μια ουσιαστικά βιώ-
σιμη οικονομία», τονίζει η κα Θεο-
δότα Νάντσου, συντονίστρια πολι-
τικής του WWF Ελλάς. 
«Περισσότερο από ποτέ το δίκαιο
του περιβάλλοντος μένει ανεφάρ-
μοστο. Η αδιαφάνεια και η πολυνομία
αυξάνονται, ενώ οι θεσμοί που δια-
σφαλίζουν την πρόληψη, την επι-
στημονική τεκμηρίωση, την επιτή-
ρηση των φυσικών μας πόρων και
τη δημόσια διαβούλευση αποδυ-
ναμώνονται», επισημαίνει από την
πλευρά του ο κ. Γιώργος Χασιώτης,
νομικός συντονιστής του WWF Ελλάς. 
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Αποκαλυπτική είναι η 9η ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς, που,
μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «στην Ελλάδα της κρίσης, το ποτάμι
γυρίζει πίσω και η περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση είναι πιο
έντονη από ποτέ». 

Απειλείται ο λαγόγυρος

E
να μικρό σκιουράκι, που το όνομά

του παραπέμπει σε... λαγό, αποτελεί
μόνιμο κάτοικο του Εθνικού Πάρκου
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα,

όπου κάνει εμφανή την παρουσία του, με
τα λαγούμια που σκάβει στο έδαφος. 
Ο λαγόγυρος (Spermophilus citellus), είδος
που θεωρείται στην Ελλάδα –αλλά και στην
υπόλοιπη Ευρώπη, όπου συναντάται– τρωτό,
είναι ένας εδαφοσκίουρος που επιλέγει πε-
ριοχές με χαμηλή βλάστηση και καλή απο-
στράγγιση, όπως λιβάδια, στέπες, πεδιάδες
ή ακόμη και περιοχές με ανθρωπογενή δρα-
στηριότητα. 
Εντοπίστηκε και στο Εθνικό Πάρκο όπου, το
τελευταίο διάστημα, επιστήμονες του Φορέα
Διαχείρισης πραγματοποίησαν εξόρμηση
για να μελετήσουν τον πληθυσμό του, σε
συνέχεια έρευνας που εκπόνησε, στο πλαίσιο
πρακτικής άσκησης, η τελειόφοιτη της Σχολής
Βιολογίας του ΑΠΘ Δήμητρα-Λήδα Ράμμου,
πριν από δύο χρόνια. 

Ο ελληνικός πληθυσμός του λαγόγυρου είναι
από τους σημαντικότερους, καθώς μπορεί
να εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά
από αυτόν των βορειότερων πληθυσμών.
Συμπερασματικά, στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα
Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα υπάρχουν αποικίες
λαγόγυρων, που το μέγεθός τους και η πι-
θανότητα για επιβίωση είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την ανθρώπινη παρουσία. Ο κύριος
λόγος της υποβάθμισης του πληθυσμού
οφείλεται στην καταστροφή των ενδιαιτη-
μάτων και στην εντατικοποίηση και επέκταση
των καλλιεργειών. 

«Άκαρπη» η απελευθέρωση λαγών
Δεν φαίνεται να αποδίδει «καρπούς» η απε-
λευθέρωση λαγών, αφού σύμφωνα με έρευνα
για την εκτροφή και την απελευθέρωσή τους,
η πρακτική της απελευθέρωσης βρέθηκε να
έχει ελάχιστα ανταποδοτικά οφέλη ως προς
το κόστος. 
H έρευνα έδειξε ότι στις περιοχές όπου εφαρ-
μόστηκαν απελευθερώσεις δεν αυξάνει σο-

βαρά ο πληθυσμός και η κυνηγετική κάρπωση.
Επίσης, οι κίνδυνοι γενετικής υποβάθμισης
και μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών
στους άγριους πληθυσμούς είναι πιθανοί. 
H ίδια μελέτη έδειξε ότι ο λαγός είναι είδος
της άγριας πανίδας, συνεπώς η γενετική ποι-
κιλότητα και η εξελικτική διαδικασία είναι
θέματα της νομοθεσίας και των στρατηγικών
για τη διατήρηση της φύσης.

Το WWF μιλάει για

«πρωτόγνωρη

υποβάθμιση της ποιότητας

της νομοθέτησης» και

«ρυθμίσεις που είναι

κακογραμμένες ή και

ακατανόητες από το κοινό»
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Πώς μπορεί να βελτιώσει την καλή υγεία μας;

Η
κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ανθυγιεινές για τον οργανισμό

μας συνήθειες, όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων
ποτών και το κάπνισμα. Ωστόσο, η έρευνα αυτή έρχεται να μας
δείξει πως, αν επιθυμούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας, είναι

καλύτερο να επικεντρωθούμε στην αύξηση σωματικής δραστηριότητας, στη
διακοπή καπνίσματος ή ακόμα και στον εμπλουτισμό της διατροφής μας με
περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως. 
Οι περισσότεροι καταναλωτές σκέφτονται τον καφέ σαν ένα «όχημα» με
καφεΐνη, που θα προσφέρει τόνωση και διέγερση στον οργανισμό. Ωστόσο,
ο καφές είναι ένα αρκετά σύνθετο ρόφημα, με εκατοντάδες διαφορετικές
ενώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ο καφές βρίσκεται στο επίκεντρο των
μελετών. Μάλιστα, περιέχει μια ισχυρή αντρικαρκινική ουσία που μπορεί να
συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ, λόγω των
αντιοξειδωτικών ουσιών του, έχει αναφερθεί ότι προστασεύει από διάφορες
μορφές καρκίνου. 
Τα αντιοξειδωτικά είναι απαραίτητα για την καλή υγεία του οργανισμού μας,
αφού μας προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες που ελευθερώνονται κατά
την οξείδωση των τροφών και δημιουργούν βλάβες στα κύτταρά μας. 
Ανάλογη έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έδειξε πως δεν είναι τόσο η
κατανάλωση του καφέ που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό,
όσο ο συνδυασμός του με καθημερινές «κακές» συνήθειες. Οι άνθρωποι που
πίνουν για παράδειγμα πολύ καφέ, τον συνδυάζουν με το κάπνισμα τσιγάρου,
όπως, επίσης, έχει παρατηρηθεί πως οι συγκεκριμένοι καταναλωτές ασκούνται
λιγότερο ή χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής, με αποτέλεσμα τελικά
να μην ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής. 

Φιλτραρισμένος και όχι βρασμένος καφές
Ο καφές περιέχει την καφεστόλη, μια ουσία διεγερτική της LDL (κακής) χο-
ληστερόλης. Η καφεστόλη βρίσκεται στο ελαιώδες μέρος του καφέ και όταν
έχει διηθηθεί σε χαρτί (γαλλικός) η καφεστόλη μένει πίσω στο φίλτρο. 
Ο ελληνικός καφές ή ο κοινός καφές που προέρχεται από βρασμένο νερό
(π.χ. εσπρέσο) περιέχει υψηλότερη καφεστόλη. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή απ’ όσους καταναλώνουν συχνά καφέ, αλλά πρέπει να προσέχουν,
παράλληλα, τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. 

Πλεονεκτήματα
Ο Ιπποκράτης είπε «Άφησε τα τρόφιμα να είναι το φάρμακό σου και το
φάρμακο να είναι το τρόφιμό σου» και δεδομένου ότι ο καφές είναι ίσως η
μεγαλύτερη πηγή αντιοξειδωτικών στην παγκόσμια διατροφή, θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι: 
8Μειώνει κατά 25% την πιθανότητα καρκίνου του παχέος εντέρου, αφού
μας βοηθά να καταπολεμήσουμε τη δυσκοιλιότητα. 
8Βοηθά στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και στην αντίσταση του ορ-
γανισμού για την ανάπτυξη της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ. 
8Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων άσθματος, αφού περιέχει
τη θεοφιλίνη. Ουσία, υπεύθυνη για τη χαλάρωση των μυών στους βρόγχους. 
8Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη (τύπου 2). Αυτό οφείλεται στα
επίπεδα καφεϊκού και χλωρογενικού οξέος. 
8Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος (καρκινόματα). 

8Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας Πάρκινσον. 
8Βοηθά στην καλή υγεία των δοντιών. Οι τανίνες στον καφέ μπορεί

να μειώσουν την τερηδόνα που προκαλείται από τα τρόφιμα.
Μελέτες επίσης έδειξαν ότι μπορεί να μειώσουν και τον σχη-

ματισμό πλάκας. 
8Η κατανάλωση καφέ μπορεί να αποτρέψει την καρδιακή
νόσο και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Ο καφές έχει συνδεθεί τις
καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές που μπορεί να προκα-
λέσουν καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Μά-
λιστα, μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έδειξε πως όσοι
έπιναν 1 έως 3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 20% λιγότερες
πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιαγγειακά προβλήματα. 
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Καμία συσχέτιση του καφέ
με την εμφάνιση διαφόρων

τύπων καρκίνου ή με την
πρόκληση θανάτου λό-
γω εμφάνισης καρδιαγ-
γειακών προβλημάτων,

έδειξε η πιο πρόσφατη
μελέτη του Πανεπιστημίου

Χάρβαρντ, ακόμη και σε αν-
θρώπους που έπιναν έως και 

6 φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε 130.000 υγιείς

άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 40 έως 50
ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για 18 έως 24 χρόνια ως προς

τον τρόπο ζωής τους και τη διατροφή τους, συμπεριλαμβανομένης
και της κατανάλωσης καφέ. 

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Msc 

(kogka@paragogi.net)



49γεύσειςΣάββατο 31 Auγούστου 2013

Εκτέλεση
Τοποθετείτε το ελαιόλαδο σε ένα με-
γάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά για πε-
ρίπου 2 λεπτά, χωρίς όμως να κάψει.
Προσθέτετε το καλαμπόκι και μαγει-
ρεύετε ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι
οι σπόροι του καλαμποκιού να μα-
λακώσουν και να αποκτήσουν ένα
ελαφρύ γυαλιστερό καφέ χρώμα (8-
9 λεπτά περίπου). 
Αλατοπιπερώνετε κατά τη διάρκεια
του μαγειρέματος. 
Όταν ετοιμαστεί το καλαμπόκι προ-
σθέτετε την κρέμα γάλακτος και το
ζωμό κοτόπουλου στο τηγάνι και μα-
γειρεύετε για περίπου 2 έως 3 λεπτά. 
Κατεβάζετε το τηγάνι από τη φωτιά
και προσθέτετε μία κούπα τυρί παρ-
μεζάνας. Μεταφέρετε έπειτα την κρέμα
καλαμποκιού στα πιάτα και γαρνίρετε
με λίγη παρμεζάνα και λίγο μπέικον. 

Το καλαμπόκι έχει
την τιμητική του
τους καλοκαιρινούς
μήνες. Είτε ψητό είτε
σε σαλάτα είτε
μαγειρεμένο στο
φούρνο, το
λατρεύουν μικροί
και μεγάλοι. Σας
παρουσιάζουμε,
λοιπόν, δύο
εξαιρετικές συνταγές
με κύριο συστατικό
το καλαμπόκι, που
όλοι πρέπει να
δοκιμάσετε. 

Καλοκαιρινές συνταγές με καλαμπόκι

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

Υλικά για 4 άτομα
n 3 καλαμπόκια (ολό-

κληρα, χωρίς περί-
βλημα) 

n 4 ντομάτες μεγάλες
n 1 κ.σ. ελαιόλαδο
n ½ φλιτζάνι ψιλοκομ-

μένο φρέσκο κρεμ-
μύδι 

n ½ φλιτζάνι τριμμένο
κατσικίσιο τυρί

n 1 κ.σ. άσπρο ξίδι 
n Αλάτι
n Πιπέρι
n 3 φέτες μπέικον

(προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Αρχικά τοποθετείτε τα καλαμπόκια σε ένα μπολ, τα σκεπάζετε με κρύο
νερό και τα αφήνετε στην άκρη για περίπου 15 λεπτά. 
Κόβετε και απομακρύνετε την κορυφή της κάθε ντομάτας. Με ένα κουτάλι
αδειάζετε το εσωτερικό της, όπως κάνετε και με τις γεμιστές ντομάτες και
μεταφέρετε το σε ένα μεσαίου μεγέθους μπολ. 
Προθερμαίνετε το γκριλ σε υψηλή θερμοκρασία και τοποθετείτε λίγο λάδι
στις σχάρες σας. Έπειτα βάζετε πάνω τα καλαμπόκια, τα καλύπτετε με
αλουμινόχαρτο και τα αφήνετε να ψηθούν για περίπου 25 λεπτά, γυρνώντας
τα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Αφού βγάλετε τα καλαμπόκια από τη φωτιά, τα πιάνετε από την άκρη με
μία πετσέτα, αφαιρείτε τους σπόρους καλαμποκιού από τον καρπό τους
και τα μεταφέρετε στο μπολ με το χυμό από τις ντομάτες. 
Στο μπολ αυτό προσθέτετε 2 κ.σ. κατσικίσιο τυρί, το ξίδι, το ελαιόλαδο,
λίγο αλατοπίπερο και ανακατεύετε καλά, μέχρι όλα τα υλικά να ενωθούν.
Γεμίζετε στη συνέχεια τις ντομάτες με μια κουταλιά από τη γέμισή σας και
γαρνίρετε τις ντομάτες με το υπόλοιπο κατσικίσιο τυρί και αν θέλετε με
λίγο μπέικον. 

Ντομάτες γεμιστές με σάλτσα από καλαμπόκι

Συνταγή 2

Υλικά για 4 άτομα
n 2 κ.σ. ελαιόλαδο
n 6 κούπες καλαμπόκι

(ή 8 ολόκληρα κα-
λαμπόκια) 

n Αλάτι
n Πιπέρι
n 3/4 της κούπας κρέ-

μα γάλακτος
n 1/4 της κούπας ζω-

μό κοτόπουλου
n 1 1/2 κούπα τυρί

παρμεζάνα
n Λίγο μπέικον 

(προαιρετικά) 

Συνταγή 1

Αν και το καλαμπόκι αποτελεί ένα από τα πιο γευστικά
σνακ του καλοκαιριού, ψημένο με βούτυρο προσ-

δίδει στον οργανισμό μας περισσότερες από 100 θερ-
μίδες, ενώ μόλις μισή κούπα καλαμποκιού είναι περίπου
80 θερμίδες. 
Όμως, παρά την υψηλή θερμιδική του αξία, το καλαμπόκι
είναι καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος B, καλή
πηγή βιταμίνης C, βήτα καροτίνης, πρωτεϊνών (8%) και
φυτικών ινών. 
Ειδικότερα, μισή κούπα καλαμποκιού περιέχει
τα εξής: 
Πρωτεΐνη: 5,29 γρ. 
Βιταμίνη Α: 11%
Φυτικές ίνες: 2,4 γρ.
Λίπος: 1,2 γρ.
Βιταμίνη C: 33%
Ασβέστιο: 11%
Βιταμίνη Β6: 10,2%
Νιασίνη (Β3): 2.157 mg
Ριβοφλαμίνη (B2):0.182 mg
Θειαμίνη (Β1): 0.045 mg
Μαγνήσιο: 57 mg
Σίδηρο: 10%.
Η υψηλή περιεκτικότητα του καλαμποκιού, σε φυτικές
ίνες βοηθά στην αντιμετώπιση πεπτικών προβλημάτων
όπως η δυσκοιλιότητα, αλλά μειώνει και την πιθανότητα
εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Το καλαμπόκι
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, αφού είναι καλή πηγή
φερουλικού οξέος, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι βοηθά
στην καταπολέμηση των όγκων του καρκίνου του
μαστού και του καρκίνου του ήπατος. 
Η κατανάλωσή του μειώνει την απορρόφηση «κακής»
χοληστερόλης από τον οργανισμό (LDL). Η περιεκτικότητά
του επίσης σε βήτα καροτίνη σε συνδυασμό με τη
βιταμίνη Α διατηρούν την καλή υγεία στα μάτια μας
(όραση), βελτιώνοντας, παράλληλα, την υγεία του δέρ-
ματός μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που οι
ώρες έκθεσής μας στον ήλιο είναι πολύ περισσότερες
(ηλιοθεραπεία). 

Καλαμπόκι με κρέμα γάλακτος και τυρί παρμεζάνα

Διατροφικά οφέλη 



Ε
να νησί στην καρδιά του

Αιγαίου, προικισμένο με
μύθους και ιστορία που
εμπνέει τον επισκέπτη να

δημιουργήσει τέχνη και να εκφραστεί
μέσα από τις εικόνες του. Ένα νησί
προικισμένο με φύση και πολιτισμι-
κούς θησαυρούς. Η Νάξος! 
Αρχαία ελληνικά ονόματα, όπως
Αριάδνη, Θησέας, Δίας, είναι πλέον
συνηθισμένα στον κρυσταλογεννή
αυτό βράχο, που βρίσκεται στη μέση
του Αιγαίου πελάγους. Το όνομα της
η Νάξος φέρεται να το έλαβε από
τον "Νάξο", τον ηγεμόνα των πρώτων
αποίκων, που ήταν Κάρες. Άλλοι
πάλι ιστορικοί θεωρούν ότι το όνομα
προέρχεται από την αρχαία λέξη
"νάξαι" που σημαίνει "θύσαι", από
τις θυσίες που γίνονταν προς τιμήν
των θεών. 
Έτσι, διατηρήθηκε στο διάβα των
αιώνων. Υπάρχουν ναξιακοί μύθοι,
που αναφέρονται συχνά στη σχέση
Διονύσου και Αριάδνης, ενώ σε όλο
το νησί σώζονται λείψανα αρχιτε-

κτονικά, καθώς και πολλά άλλα μνη-
μεία των ιστορικών χρόνων. Τα μάρ-
μαρα, το σμυρίγλι, οι πηγές της, οι
κήποι, οι ελαιώνες, τα αμπέλια, η
κτηνοτροφία της Νάξου έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο στην προβολή του
νησιού προς τα έξω, με αποτέλεσμα
να γίνει τόπος προορισμού, ήδη, για
τους ταξιδιώτες της εποχής των αρ-
χαίων χρόνων. 
Σήμερα, οι όμορφες παραλίες και
τα καταγάλανα νερά τους, καθώς
και η φιλοξενία των ανθρώπων του
νησιού, συμπληρώνουν την ανάγκη
κάθε επισκέπτη να γνωρίσει τον πα-
ραδεισένιο αυτόν τόπο. Φτάνοντας
κανείς στο λιμάνι αντικρίζει το νησάκι
με το ασυνήθιστο και μοναδικό σε
ολόκληρο το Αιγαίο μνημείο, μια
τεράστια πόρτα –την «Πορτάρα»–
ενώ αμέσως γίνεται αισθητή η εγ-
καρδιότητα των κατοίκων. Επισκε-
φθείτε τις ταβέρνες, τα καφενεία,
δεχθείτε ευχάριστα κάθε πρόσκληση
αυτής της φιλοξενίας και απολαύστε
όλα όσα σας προσφέρονται, ικανο-

ποιώντας έτσι το γούστο και τις προ-
τιμήσεις σας. Είναι σπουδαίας ση-
μασίας η αίσθηση ότι κάθε οδοιπό-
ρος είναι εδώ «εγκάρδια καλοδε-
χούμενος». 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάθε
θαυμαστής και φυσιολάτρης της
Νάξου ασχολείται, συζητεί, ζει έντονα
αυτή την εμπειρία. 

Γαστρονομική παράδοση 
Η Νάξος έχει παράδοση στην ποι-
οτική ελληνική μαγειρική και ζαχα-
ροπλαστική. Και επειδή «ό,τι πολυ-
τιμότερο υπάρχει στο σύμπαν είναι
η ζωή και ό,τι ζει έχει ανάγκη τροφής»,
μερικά από τα φαγητά που μπορεί
κανείς να απολαύσει στη Νάξο είναι
προβάτσες με χοιρινό, πάτουδο, ρό-
στο, κόκορας κρασάτος, παραδο-
σιακή τυρόπιτα, αρνάκι φρικασέ και
για τους λάτρεις των θαλασσινών
μπορεί κανείς να γευτεί άφθονο
φρέσκο ψάρι, αστακομακαρονάδες,
μύδια σαγανάκι, καλαμάρι ψητό και
πολλά άλλα, που θα σας μείνουν

αξέχαστα για την εξαιρετική ποιότητα
και τη νοστιμιά τους. 
Γι’ αυτό... φροντίζουν τα εστιατόρια,
τα γραφικά ταβερνάκια και τα ουζερί,
διάσπαρτα σε κάθε γωνιά του νησιού,
έτοιμα να ικανοποιήσουν με τις το-
πικές λιχουδιές και τους εκλεκτικούς
μεζέδες και το πιο απαιτητικό στο-
μάχι. Φυσικά, από τη Νάξο δεν θα
μπορούσε να λείψει η έντονη νυ-
χτερινή ζωή. Και πώς άλλωστε να
λείψει η νυχτερινή ζωή από το νησί
του… γλεντιού, του χορού και της
μουσικής. Ευχάριστες νυχτερινές
περιπλανήσεις και απρόσμενες ανα-
καλύψεις μας προσφέρει το νησί
της Αριάδνης, για όλα τα γούστα,
όλες τις διαθέσεις και όλες τις ηλικίες. 
Η δύση του ηλίου…ανοίγει τις "νυ-
χτερινές ορέξεις" κυριολεκτικά και
μεταφορικά. 

Γραφικά χωριά
Όμως, η έντονη νυχτερινή διασκέ-
δαση δεν υπάρχει μόνο στη Χώρα.
Δεν μπορούμε να παραλείψουμε
και τη διασκέδαση στα γραφικά χω-
ριά της Νάξου. Εκεί τα πράγματα
είναι πολύ απλά… 
Ξεκινάμε με περατζάδα στα σοκάκια
του χωριού (πάνω από δέκα φορές),
στη συνέχεια καλαμάκια και μπίρα
στην ταβέρνα της πλατείας του χω-
ριού και κατάληξη στο μπαράκι, για
ένα ποτάκι και προθέρμανση για το
νησιώτικο ξεφάντωμα, αφού όλο
και σε κάποιο πανηγύρι θα παίζουν
τα όργανα, μέχρι να συνειδητοποι-
ήσουμε πραγματικά πόσο “είναι
όμορφα σου λέω, άμα χαράζει στο
Αιγαίο”! 

(ΠΗΓΗ: www.echorama.gr) 
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Οσο για τις παραλίες, μπορεί κανείς
να διαλέξει να χαλαρώσει κολυμ-

πώντας σε μια από τις Αγία Άννα,
Αγιασό, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Προκόπιο,
Αλυκό, Αμίτη, Αμπράμ, Απόλλωνα,
Καλαντό, Καστράκι, Λιώνα, Μικρή
Βίγλα, Μουτσούνα, Ορκό, Πάνορμο,
Πλάκα, Πυργάκι και Ψιλή Άμμο. Η
κάθε μια έχει τη δική της ιστορία και
ομορφιά και είναι ικανή να χαρίσει
στον επισκέπτη όμορφες αναμνήσεις
για τον χειμώνα. Έτσι, μπορεί κανείς
να ασχοληθεί ώρες, μέρες... με την
ομορφιά και τη μοναδικότητα αυτού
του τόπου και να συντηρεί την περη-
φάνια του ως Έλληνας, που η χώρα
του είναι από τους παραδείσους πάνω
στη γη!

Οι παραλίες

ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ 

«Γλύκα μεγάλη είχε το νησί ετούτο, αγαθά τα πρόσωπα 
των ανθρώπων, σωροί τα πεπόνια, τα ροδάκινα, τα σύκα κι 
η θάλασσα ήρεμη. Κοίταζα τους ανθρώπους – ποτέ οι άνθρωποι
αυτοί δεν τρόμαξαν από σεισμό ή από Τούρκο και τα μάτια τους
δεν καίγουνταν. Εδώ η λευτεριά είχε σβήσει τη λαχτάρα για 
τη λευτεριά, κι η ζωή απλώνουνταν ευτυχισμένο κοιμάμενο
νερό. Κι αν κάποτε ταράζουνταν, ποτέ δε σήκωνε τρικυμία.
Ασφάλεια ήταν το πρώτο δώρο του νησιού που ένιωσα
περιδιαβάζοντας στη Νάξο» 

Ν. Καζαντζάκης, «Αναφορά στον Γκρέκο»

Στην Αξιά ή Νάξο… τον αέρα μου θ’ αλλάξω! 



Ο
Σάμιουελ Χάντινγκτον,

που πέθανε το 2008, δη-
μοσίευσε το 1993 ένα δο-
κίμιο, που έμελλε να προ-

καλέσει σάλο. Αγνοώντας την πολυ-
πλοκότητα των αναλύσεών του, πολλοί
το ισοπέδωσαν χωρίς να το έχουν
καν διαβάσει. Αυτή είναι άλλωστε η
μοίρα των κλασικών, από τον Μα-
κιαβέλι μέχρι τον Μαρξ. 
Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον
εαυτό του από τις επιθέσεις που δε-
χόταν, ο Χάντινγκτον επέμενε μέχρι
το τέλος της ζωής του ότι ήταν συν-
τηρητικός, χωρίς το «νέο» μπροστά,
παίρνοντας σαφώς τις αποστάσεις
του από τις στρατιωτικές περιπέτειες
της κυβέρνησης Μπους για την ανα-
τροπή των γεωπολιτικών ισορροπιών
στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, πολλοί
βλέπουν στην πορεία της Αιγύπτου
τη δικαίωση εκείνων των θέσεων. 
Διευθυντής του περιοδικού Foreign
Affairs, που δημοσίευσε τότε εκείνο
το δοκίμιο, ήταν ο Φαρίντ Ζακάρια,

σήμερα σχολιαστής στο TIME και το
CNN. Όπως λέει, ο Χάντινγκτον ήταν
ένας άνθρωπος με μεγάλες αντιφάσεις,
σεμνός, αλλά με ισχυρές απόψεις.
Ήταν καθηγητής του Ζακάρια στο
Χάρβαρντ και στη συνέχεια έγιναν
φίλοι. «Ήταν ένας πολύ πειθαρχημένος
άνθρωπος», θυμάται ο Αμερικανός
δημοσιογράφος. «Κάθε πρωί αφο-
σιωνόταν στα μεγάλα ερευνητικά
του προγράμματα. Μόνο όταν τελεί-
ωνε αυτό το κομμάτι καταπιανόταν
με τη διδασκαλία και τις άλλες υπο-
χρεώσεις του. Αυτός ήταν άλλωστε
ο λόγος που υπέγραφε ένα μνημει-
ώδες έργο κάθε πέντε με επτά χρόνια.
Συγκεντρωνόταν στα μεγάλα προ-
βλήματα, δεν έχανε καιρό με τις λε-
πτομέρειες». 

Πολιτισμική ταυτότητα
Στην πρώτη εκδοχή της Σύγκρουσης
των Πολιτισμών, συνεχίζει ο Ζακάρια,
υπήρχε ένα ερωτηματικό στο τέλος
της φράσης. Και μόλις δημοσιεύτηκε,

έγινε θέμα συζήτησης σε όλο τον κό-
σμο. «Ναι, από πολλές απόψεις ήταν
προφητικό. Αυτό που ο Χάντινγκτον
κατάλαβε καλύτερα από κάθε άλλον
ήταν ότι με το τέλος του Ψυχρού Πο-
λέμου οι ιδεολογίες δεν μπορούσαν
πια να κινητοποιήσουν τον κόσμο
και είχαν αντικατασταθεί από κάτι
άλλο. Κι αυτό το άλλο ήταν κατά την
άποψή του μια έννοια πολιτισμικής
ταυτότητας, βασισμένη κυρίως στη
θρησκεία. Μοιραία, το ισλάμ θα συγ-
κρουόταν λοιπόν με τη Δύση. Αν μπο-
ρούν να ειπωθούν πολλά για τις πο-
λιτικές συνέπειες που είχε μια τέτοια
ανάλυση, στον πυρήνα της υπήρξε
σωστή και σημαντική». 
Η ανάλυση αυτή είχε, σύμφωνα με
τον αρθρογράφο του ΤΙΜΕ, δύο μει-
ονεκτήματα. Πρώτον: ο Χάντινγκτον
υποτίμησε τη δύναμη της παγκοσμιο-
ποίησης και του εκσυγχρονισμού, που
διέλυσε πολλές από αυτές τις πολιτι-
σμικές ταυτότητες. Οι Κινέζοι ή Ρώσοι
εθνικιστές είναι αντίθετοι στη Δύση,
αλλά στο εσωτερικό των χωρών τους
υπάρχουν δυνάμεις που αναμιγνύονται

με τη Δύση. Το ισλάμ είναι ο πιο ισχυρός
πολιτισμός, στο εσωτερικό του οποίου
υπάρχουν στοιχεία που συγκρούονται
με τη νεωτερικότητα όπως την ορίζει
η Δύση.
Αυτό δεν αποκλείει, όμως, την ύπαρξη
προβλημάτων στο εσωτερικό και άλ-
λων ταυτοτήτων, όπως για παράδειγμα
του τουρκικού εθνικισμού. Και το να
μιλά κανείς για σύγκρουση πολιτισμών,
προκειμένου να περιγράψει τέτοιες
εντάσεις είναι ασφαλώς υπερβολικό. 
Το δεύτερο μειονέκτημα της ανάλυσης
του Χάντινγκτον είναι ότι μοιάζει να
ξεχνά ποιοι είναι οι πρωταρχικοί πα-
ράγοντες στις διεθνείς σχέσεις: είναι
τα κράτη, όχι οι πολιτισμοί. Και τα
κράτη δρουν με βάση τα εθνικά τους
συμφέροντα, που μερικές φορές ταυ-
τίζονται με τους πολιτισμούς κι άλλες
φορές όχι. 
Παρά ταύτα, συνεχίζει ο Φαρίντ Ζα-
κάρια, μπορούμε να μάθουμε πολλά
από τα κεντρικά σημεία της ανάλυσης
του Χάντινγκτον: η αίσθηση της ταυ-
τότητας ενισχύεται και με τις ταυτό-
τητες (αντίθετα από τα εθνικά συμ-

φέροντα) είναι δύσκολη η επίτευξη
συμβιβασμών. Δεν μπορείς να γίνεις
μισός μουσουλμάνος και μισός εβραί-
ος. Στον αραβικό κόσμο, στη θέση
των παραδοσιακών εθνικών αντα-
γωνισμών βλέπουμε τους Άραβες να
στρέφονται εναντίον των Περσών,
τους σιίτες κατά των σουνιτών. Αυτό
δεν αντιστοιχεί ακριβώς στις προ-
βλέψεις του Χάντινγκτον, συμφωνεί
όμως με τη διαίσθησή του. 

Διάλογος
Σύμφωνα με τον συγγραφέα της Σύγ-
κρουσης των Πολιτισμών, η Δύση θα
έπρεπε να επιδιώξει το διάλογο με
τους άλλους πολιτισμούς, να συνερ-
γαστεί μαζί τους, με στόχο την οικο-
δόμηση ενός πιο σταθερού πολυπο-
λικού κόσμου. Ο Χάντινγκτον ήταν
υπερήφανος για το δυτικό πολιτισμό,
πίστευε στις μεγάλες αρετές του, τον
αμοιβαίο σεβασμό, την ανοχή των
διαφορετικών απόψεων. Μετά τις
«αραβικές ανοίξεις» και τα τραγικά
γεγονότα που ακολούθησαν, τι συμ-
πέρασμα μπορούμε να βγάλουμε για
τη σχέση ανάμεσα στις οικουμενικές
αξίες (ανθρώπινα δικαιώματα, ελευ-
θερία, δημοκρατία) και συγκεκριμέ-
νους πολιτισμούς όπως το Ισλάμ; 
«Πολλά στοιχεία του Ισλάμ βρίσκονται
σε αντίθεση με τη νεωτερικότητα που
οικοδόμησε η Δύση. Από την άλλη
πλευρά, το πιο μεγάλο μουσουλμανικό
κράτος, η Ινδονησία, είναι πολύ μον-
τέρνο. Η Ινδία, όπου ζουν 150 εκα-
τομμύρια μουσουλμάνοι, είναι δη-
μοκρατική και ανεκτική. Ας είμαστε
όμως ρεαλιστές. Υπάρχουν στοιχεία
στο Ισλάμ και κυρίως στον αραβικό
κόσμο, που θεωρούν ασυμβίβαστα
με τη θρησκεία τους το σεβασμό των
άλλων θρησκειών, τα δικαιώματα των
γυναικών, τον πλουραλισμό. Όσο οι
ισλαμικές κοινωνίες δεν συμφιλιώ-
νονται με ορισμένα κεντρικά συστατικά
της νεωτερικότητας, θα υπάρχει ένταση
με τη Δύση. Αλλά η ένταση υπάρχει
και στο εσωτερικό τους και ίσως να
είναι ακόμα μεγαλύτερη». 
Όσο για την Αίγυπτο, καταλήγει ο Ζα-
κάρια, απεικονίζει ακριβώς τη συνύ-
παρξη των δύο ρευμάτων, του νεω-
τερικού και του αντινεωτερικού. Κι
αυτό δικαιώνει κατά κάποιον τρόπο
τον Χάντινγκτον, έστω και με ένα πα-
ράδοξο: εκείνος έβλεπε, εσφαλμένα,
το Ισλάμ ως κάτι μονολιθικό. Δεν κα-
ταλάβαινε ότι η σύγκρουση των πο-
λιτισμών συμβαίνει και στο εσωτερικό
του μεγάλου αυτού πολιτισμού. Κι
όμως, αυτό που εξακολουθεί να ισχύει
είκοσι χρόνια μετά τη δημοσίευση
εκείνης της ανάλυσης είναι η ύπαρξη
των μεγάλων δυνάμεων που περιέ-
γραφε: της θρησκείας, της ταυτότητας,
του πολιτισμού και της καταλυτικής
επιρροής τους στην ανθρώπινη Ιστορία. 

51πολιτισμόςΣάββατο 31 Aυγούστου 2013

Η τραγική πορεία των «αραβικών ανοίξεων», η αιματηρή
διάλυση των ψευδαισθήσεων στο Κάιρο, δικαιώνουν άραγε
έναν μεγάλο Αμερικανό διανοητή που μιλούσε πριν από είκοσι
χρόνια για τη «σύγκρουση των πολιτισμών»; 

Του ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΡΑΜΠΙΝΙ 
Αναδημοσίευση από τη 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα της Σύγκρουσης 

των Πολιτισμών, η Δύση θα έπρεπε 

να επιδιώξει το διάλογο με τους άλλους

πολιτισμούς, να συνεργαστεί μαζί τους, με στόχο

την οικοδόμηση ενός πιο σταθερού

πολυπολικού κόσμου 

ΠΟΣΟ… ΠΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΗ ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΧΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ;

Ζούμε τη «σύγκρουση των πολιτισμών»; 
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Η
νέα ταινία του Γούντι Άλεν με τίτλο

«Θλιμμένη Τζάσμιν» προβάλλεται
από την Πέμπτη και στους ελλη-
νικούς κινηματογράφους. Με γυ-

ρίσματα στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο,
ο αγαπημένος σκηνοθέτης βάζει στο κέντρο
του φακού του την βραβευμένη με Όσκαρ
Κέιτ Μπλάνσετ, ως μια μοντέρνα νοικοκυρά
στα πρόθυρα μιας μεγάλης κρίσης. 
Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα, που πα-
ρουσιάζει τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί
να έχει η αδιαφορία και η μη αντιμετώπιση
σοβαρών καταστάσεων στη ζωή μας, μέσα
από την «τραγική» ιστορία μιας πλούσιας Νε-
οϋορκέζας, η οποία μετά τη διάλυση του
γάμου της και αφού έχει χάσει
όλη της την περιουσία, προσπαθεί
να συμμαζέψει τη ζωή της. 
Η Τζάσμιν, πρώην σύζυγος του
Χαλ, ενός πλούσιου επιχειρηματία
από το Μανχάταν, μετακομίζει
μόνιμα στο Σαν Φρανσίσκο, όπου
κατοικεί η αδελφή της, Τζίντζερ.
Οι δυο αδερφές είναι εντελώς
διαφορετικές. Η στάση που κρα-
τούσε η Τζάσμιν πάντα απέναντι
στη ζωή ήταν κάπως υπεροπτική

και ένα βασικό της ελάττωμα είναι ότι δίνει
πολλή σημασία στο πώς την βλέπει ο κόσμος,
ενώ αδιαφορεί εντελώς για το τι συμβαίνει
γύρω της. Μετά από λίγο καιρό συμβίωσης,
η Τζάσμιν πιάνει δουλειά ως γραμματέας σε
ένα οδοντιατρείο, ενώ παρακολουθεί και μα-
θήματα κομπιούτερ. Ενώ είναι ακόμη σε θέση
να προβάλλει την αριστοκρατική της εικόνα,
συνεχίζει να είναι συναισθηματικά επισφαλής
και αδυνατεί να υποστηρίξει τον εαυτό της.
Ώσπου έρχεται η μέρα που θα ξεπροβάλει
μια πιθανή σανίδα σωτηρίας. Η μέρα που η
Τζάσμιν θα γνωρίσει τον Ντουάιτ, ένα διπλω-
μάτη, ο οποίος αμέσως εκδηλώνει τα συναι-
σθήματά του για εκείνη αναδεικνύοντας συ-

νεχώς την ομορφιά της, τη φινέτσα
και το απαράμιλλο στιλ της. Ο
Ντουάιτ ίσως να είναι άξιος να
βοηθήσει την Τζάσμιν να ανακτή-
σει κάποια από τα παλιά της με-
γαλεία, θα είναι όμως άραγε ικανός
να τη βοηθήσει να ανακαλύψει
τον πραγματικό της εαυτό; 
Δίπλα στην Κέιτ Μπλάνσετ πρω-
ταγωνιστούν οι Άλεκ Μπόλντγουιν,
Σάλι Χόκινς, Λούις Σι Κέι και Πίτερ
Σαργκάστ.

Μετά τις παραστάσεις του
στην Επίδαυρο και την πε-

ριφέρεια, ο «Κύκλωψ» του Ευ-
ριπίδη, το μοναδικό σωζόμενο
σατυρικό δράμα που παρουσιά-
ζεται σε μετάφραση-σκηνοθεσία
Βασίλη Παπαβασιλείου από το
Εθνικό Θέατρο, ήρθε στην Αθήνα.
Η αρχή έγινε από το Θέατρο Βρά-
χων στο Βύρωνα, ενώ οι παρα-
στάσεις συνεχίζονται στο Θέατρο
Άλσους Νέας Σμύρνης (4 Σεπτεμ-

βρίου) και στο Θέατρο Ρεματιάς
στο Χαλάνδρι (6 Σεπτεμβρίου). 
Παραστάσεις επίσης θα δοθούν
στο Θέατρο Δάσους, στη Θεσ-
σαλονίκη (9 Σεπτεμβρίου), στο
Ρωμαϊκό Ωδείο στην Πάτρα (13
Σεπτεμβρίου), στο Θέατρο Άλσους
«Δημήτρης Κιντής» στην Ηλιού-
πολη (16 Σεπτεμβρίου), στο Άλσος
Βεΐκου στο Γαλάτσι (19 Σεπτεμ-
βρίου) και στο Κηποθέατρο Πα-
πάγου (22 Σεπτεμβρίου). 

Ο «Κύκλωψ» του Ευριπίδη πραγ-
ματεύεται από μια άλλη οπτική
γωνία τις περιπέτειες του Οδυσσέα
στο νησί του κύκλωπα Πολύφη-
μου.
Πρόκειται για μια ιστορία γεμάτη
κωμικά στοιχεία, με το χορό των
σατύρων να δίνει τον τόνο, όπου
η ανθρώπινη ευφυΐα, η ευστροφία
και η επινοητικότητα κατατρο-
πώνουν την κτηνώδη δύναμη
και τη στυγνή βία.

Το βιβλίο του Αργύρη Χατζησάββα με τίτλο «Ο Κούριερ» κυκλοφορεί από τον
Εκδοτικό Οργανισμό Λιβάνη. Πρόκειται για το δαιδαλώδες οδοιπορικό ενός

απλού, καθημερινού ανθρώπου, στην «προ κρίσης» Ελλάδα. Μια εργασιακή
οδύσσεια μέσα από τις συμπληγάδες ποικίλων και ετερόκλητων επαγγελμάτων,
με τελικό προορισμό την Ιθάκη της μονιμότητας στο Δημόσιο. Σ’ ένα παράλληλο
όσο και υπόγειο επίπεδο, ο αφηγητής εκφράζει τις πιο μύχιες σκέψεις και επιθυμίες του, τις
φοβίες και τις ψευδαισθήσεις του, έναν κρυφό εσωτερικό κόσμο, μια άλλη διάσταση της δικής του
πραγματικότητας. Κι αν προς το τέλος διαφαίνεται η δικαίωση, δεν παύει να πλανάται το ερώτημα
μήπως το όνειρο τείνει να εξελιχθεί σε εφιάλτη στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης. 
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ΚΗ Μετά το επιτυχημένο πέρασμά τους από
την Αθήνα αλλά και το Λονδίνο, οι τρεις

«Μάγοι» της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσσα
Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο
Γεράσιμος Ευαγγελάτος, συνεχίζουν το μαγικό
τους ταξίδι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με μια
περιορισμένη σειρά παραστάσεων. Στο πλαίσιο
αυτό εμφανίζονται για μια συναυλία στο
Φεστιβάλ «Αισχύλεια 2013», στο Παλαιό Ελαι-
ουργείο Ελευσίνας, σήμερα, Σάββατο. Σε μια
αναδρομή από την πρώτη γνωριμία τους, το
2003, μέχρι τη «Δεύτερη Ακρόαση» και την «Ασπιρίνη», κι από το «Μέχρι το Τέλος» έως τις
πρόσφατες «Ημέρες του Φωτός», η δυναμική τριάδα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού
παρουσιάζει μια παράσταση γεμάτη φως, συγκίνηση, δύναμη, εκρηκτικές διασκευές και σημαντικές
στιγμές από το ρεπερτόριο που καθόρισε την πορεία της έως σήμερα.

Κύκλωψ

Ο ΚούριερΚάθε νέα ταινία του Γούντι Άλεν είναι από μόνη της «είδηση». Όταν, μάλιστα, 
ο δημοφιλής δημιουργός ξαναδιασχίζει τον Ατλαντικό και επιστρέφει στις ΗΠΑ
και ειδικότερα στην αγαπημένη του Νέα Υόρκη για να σκηνοθετήσει την Κέιτ
Μπλάνσετ, τότε η είδηση έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον...

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ

ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ

Οι τρεις... «Μάγοι» στα Αισχύλεια

info
Τοποθεσία: Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Παραλία Ελευσίνας
Ημερομηνία: Σάββατο 31 Αυγούστου, ώρα 20.30
Πληροφορίες: 210-5565612/13-607. 
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Στον κατάλογο «Ethibel EXCELLENCE
Investment Registers» εντάσσει την

Εθνική Τράπεζα ο Διεθνής Οργανισμός
Forum Ethibel, όπως αναφέρει σε επιστολή
του. 
Αυτή η επιλογή από τον Οργανισμό Forum
ETHIBEL καταδεικνύει ότι η επίδοση της
Τράπεζας στον τομέα της είναι πάνω από
το μέσο όρο όσον αφορά στην Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. 
Το Forum Ethibel αποτελεί έναν ανεξάρτητο

Οργανισμό, ο οποίος στοχεύει σε μια κοι-
νωνία που σέβεται την ισορροπία ανάμεσα
στην οικονομική πρόοδο, την κοινωνική
υπευθυνότητα και το σεβασμό στο περι-
βάλλον. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου ανα-
πτύσσει διαδικασίες και μεθοδολογίες
όσον αφορά τις υπεύθυνες επενδύσεις,
ενεργοποιώντας εταιρείες και οργανισμούς
στην εφαρμογή της πολιτικής τους για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

53τα νέα της αγοράςΣάββατο 31 Aυγούστου 2013

Την πρώτη θέση μεταξύ των Τμημάτων
Ανάλυσης που καλύπτουν την ελλη-

νική χρηματιστηριακή αγορά κατέλαβε
η Διεύθυνση Ανάλυσης της Eurobank
Equities ΑΕΠΕΥ, στην ετήσια έρευνα
Extel της Thomson Reuters. 
Η έρευνα Extel, η μεγαλύτερη έρευνα

στο είδος της, συγκεντρώνει τις απόψεις
15.000 θεσμικών επενδυτών και έχει
σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας
των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
χρηματιστηριακοί αναλυτές και οι εται-
ρείες στο σύνολό τους. 
Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, η οποία

κατά το πρώτο 7μηνο του 2013 κατα-
λαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των
ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών
με μερίδιο αγοράς 15,9%, διαθέτει το
μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο
με 20.000 ενεργούς θεσμικούς και ιδιώτες
πελάτες. 

Εθνική: Διεθνής αναγνώριση για την εταιρική ευθύνη

Σημαντική διάκριση για την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 

Με την υποστήριξη του
ΟΤΕ, το Cirque du Soleil

έρχεται για δεύτερη συνεχή
χρονιά στην Ελλάδα, με τη
συναρπαστική υπερπαραγω-
γή Dralion. Ο ΟΤΕ, ως μεγάλος
χορηγός του Cirque du Soleil,
έχει εξασφαλίσει το μοναδικό
προνόμιο μιας αποκλειστικής
παράστασης στις 31 Οκτω-
βρίου 2013, με έκπτωση 30%
μόνο για τους πελάτες του,
σε όλες τις κατηγορίες εισι-
τηρίων. Προπώληση εισιτη-
ρίων γίνεται από τα καταστή-

ματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. \Το νέο ραν-
τεβού του Cirque du Soleil
με το ελληνικό κοινό για το
2013, έχει οριστεί για την πε-
ρίοδο 29 Οκτωβρίου έως και
3 Νοεμβρίου στο κλειστό γή-
πεδο μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, με
διοργανώτρια και φέτος την
εταιρεία ΛΑΒΡΥΣ. Mε την πα-
ράσταση Dralion, που φέτος
κλείνει τα 14 της χρόνια, το
Cirque du Soleil παρουσιάζει
ακόμη ένα εντυπωσιακό
υπερθέαμα που αψηφά τους
νόμους της βαρύτητας. 

Στο Cirque du Soleil (Τσίρκο
του Ήλιου) η μαγεία του τσίρ-
κου συνυπάρχει με άλλες σκη-
νικές τέχνες, με την ποίηση
του θεάτρου, τη μουσική, το
χορό, την όπερα, την τέχνη
των κλόουν και την ακροβα-
σία. Εδώ και 28 χρόνια, το μο-
ναδικό, αυτό, καλλιτεχνικό
σχήμα εντυπωσιάζει το κοινό
του με παραγωγές όπως το
Dralion, που έχουν παρακο-
λουθήσει περισσότεροι από
7 εκατομμύρια θεατές σε όλο
τον κόσμο. 

Το Cirque du Soleil επιστρέφει στην Ελλάδα με μεγάλο χορηγό τον ΟΤΕ

ΗAOC παρουσιάζει μια νέα και άκρως ανταγωνιστική
γενιά οθονών AH-IPS και IPS 3D που προσφέρουν

εξαιρετική αναπαραγωγή χρωμάτων και ευρείας γωνίας
θέαση. Με ultra-slim σχεδιασμό και σχεδόν χωρίς
πλαίσιο, οι έξι νέες οθόνες ξεχωρίζουν για τη λειτουρ-
γικότητα και την προσιτή τους τιμή. Η σειρά 69ID
διαθέτει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες, καθώς και
μεγάλο εύρος συνδεσιμότητας, όπως DVI-D, HDMI και
MHL για σύνδεση με Android tablets και smartphones.
Οι οθόνες είναι διαθέσιμες στις 21,5” (54,6 εκ.), 23”
(58,4 εκ.) και 27” (68,6 εκ.) και προσφέρουν ιδανικές
λύσεις για οικιακούς χρήστες, καθώς και μικρές επι-
χειρήσεις.
Οι Full HD οθόνες της νέας σειράς 69ID, χρησιμοποιούν
WLED οπίσθιο φωτισμό χωρίς υδράργυρο και είναι
διαθέσιμες σε τρία μεγέθη.
Η σειρά 69 έχει φιλική προς το περιβάλλον σχεδίαση,
ο οπίσθιος φωτισμός WLED δεν περιέχει τοξικό υδράρ-
γυρο και εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλότερη κατα-
νάλωση ενέργειας από τις παραδοσιακές οθόνες. 
Η AOC προσφέρει τρία χρόνια εγγύηση με επιτόπου
αντικατάσταση οθόνης. Τα νέα μοντέλα είναι άμεσα
διαθέσιμα με τιμές που ξεκινούν από τα 149 ευρώ και
φτάνουν τα 289 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Νέα οικογένεια οθονών
IPS από την ΑOC

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου μόνο στην

Κερδίστε

www.paragogi.net
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Τ
ο πρόγραμμα σήμε-

ρα, Σάββατο, περι-
λαμβάνει τρεις ανα-
μετρήσεις: ο Πανα-

θηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ
τη Βέροια και θέλει τη νίκη
τόσο για βαθμολογικούς λό-
γους όσο και για να αφήσει
πίσω του το βαρύ 3-0 με το
οποίο ηττήθηκε από τον Πα-
νιώνιο στην προηγούμενη αγω-
νιστική. Η Ξάνθη υποδέχεται
στα Πηγάδια τον Εργοτέλη,
που ξεκίνησε δυνατά στο πρω-
τάθλημα, ενώ η νεοφώτιστη
Καλλονή μετά το εντυπωσιακό
2-0 επί του Άρη στο Κλεάνθης
Βικελίδης φιλοξενεί τον ΠΑΣ
Γιάννινα με στόχο να συνεχίσει
να εντυπωσιάζει… 
Την Κυριακή θα γίνουν πέντε
αναμετρήσεις: ο Ατρόμητος
υποδέχεται στο Περιστέρι τον
Άρη, τη μόνη ομάδα που πα-
ραμένει χωρίς βαθμούς στο
πρωτάθλημα μετά τις δύο πρώ-
τες αγωνιστικές. Ο πρωτοπόρος

Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός
έδρας κόντρα στο Λεβαδειακό,
με τον Μίτσελ να συνιστά προ-
σοχή και σεβασμό στον αντί-
παλο. Ο Πανθρακικός φιλοξενεί
τον Παναιτωλικό, ο Αστέρας
Τρίπολης τον Απόλλωνα, ενώ
ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος
στην Τούμπα με τον Πανιώνιο,
στο πιο δυνατό ίσως παιχνίδι
της αγωνιστικής. 
Το πρόγραμμα της 3ης αγω-
νιστικής ολοκληρώνεται τη
Δευτέρα με το… κρητικό
ντέρμπι ανάμεσα στον ΟΦΗ
και τον Πλατανιά. 

Οι κορυφαίοι 
της 2ης αγωνιστικής
Ο Δημήτρης Κολοβός ανα-
δείχθηκε πολυτιμότερος παί-
κτης της 2ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος ΟΠΑΠ, στην
ψηφοφορία που διοργανώ-
νουν η Σούπερ Λίγκα, ο Πα-
νελλήνιος Σύνδεσμος Αμει-
βόμενων Ποδοσφαιριστών
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Με το βλέμμα εντός και εκτός      
σταράτες 

κουβέντες

Θέλει να μείνει ο Τζιμπούρ 

Να επιστρέψει στην ομάδα και να αρχίσει κανονικά τις
προπονήσεις ζήτησε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού,

σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Ράφικ Τζιμπούρ. Ο Αλγερινός
επιθετικός, που έχει
να προπονηθεί με τους
ερυθρόλευκους από
την περασμένη σεζόν,
δεν έχει βρει ομάδα
για να συνεχίσει την
καριέρα του και η με-
ταγραφική περίοδος
φτάνει στο τέλος της.
Στην τελευταία επι-
κοινωνία που είχε με
την ΠΑΕ ζήτησε να επι-
στρέψει στις υποχρε-
ώσεις του Ολυμπιακού:

«Αν με θέλετε εγώ μένω κανονικά στην ομάδα και ξεκινάω
αμέσως προπονήσεις», ήταν τα λόγια του Τζιμπούρ σύμφωνα
με δημοσιεύματα. Πάντως, η διοίκηση των ερυθρολεύκων
επιθυμεί την πώληση του παίκτη, ο οποίος δεν επέδειξε
και την καλύτερη συμπεριφορά, γεγονός που δεν έχει
περάσει απαρατήρητο από τα γραφεία της ΠΑΕ.

Κόντρα ΠΑΟ – NOVA 

Συνεχίζεται η κόντρα του Παναθηναϊκού με τη Nova,
με τους πράσινους να βγάζουν ανακοίνωση κατά του

συνδρομητικού καναλιού, τονίζοντας ότι «η NOVA επιχειρεί
να υπονομεύσει τον Παναθηναϊκό», καθώς, όπως αναφέρουν,
«το συνδρομητικό κανάλι δεν μας αποδίδει συμφωνηθέν
ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ με την επίκληση ανυπόστατων
προσχημάτων. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ανάλογες συμφωνίες
τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με άλλες ομάδες τηρούνται
με το παραπάνω». Η ανακοίνωση της ΠΑΕ καταλήγει ότι
«δεν ξέρουμε αν η μη καταβολή του συμφωνηθέντος
ποσού οφείλεται σε οικονομικές δυσκολίες της NOVA ή
εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Επιθυμούμε, όμως, να
καταγγείλουμε αυτήν την αδικία και να ενημερώσουμε
γι’ αυτήν το σύνολο της φίλαθλης κοινής γνώμης». 

Πλατέλλα και Ντακόλ πήρε η ΑΕΚ

Την απόκτηση των Βαγγέλη Πλατέλλα και Αλεξάντρε
Ντακόλ ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΑΕΚ. Οι δύο παίκτες

υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό για δυο χρόνια, με την
Ένωση να διατηρεί το δικαίωμα για επέκταση της συνεργασίας
για ακόμη ένα έτος. 
Mετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «κι-
τρινόμαυρους» ο Ντακόλ δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος
που βρίσκομαι στην οικογένεια της AEK. Έχω μεγάλη
επιθυμία να δουλέψω σκληρά για να γυρίσει η ΑΕΚ στη
θέση που πρέπει να είναι για πολλούς λόγους ,αλλά κυρίως
για να χαρούν οι φίλαθλοι της ομάδας». 
Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Πλατέλλας τόνισε: «Είμαι
ευτυχισμένος που ανήκω από σήμερα στην ΑΕΚ. Θα κάνω
ότι μπορώ για να επιστρέψει η νέα μου ομάδα εκεί που
αξίζει να είναι, στην κορυφή της Ελλάδας, αλλά και στην
Ευρώπη». 

Με το βλέμμα εντός και εκτός      
ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ                                

Δυνατές αναμετρήσεις,
που μπορούν να
διαμορφώσουν 
τα δεδομένα στη
βαθμολογία, με τρόπο
που ίσως καθορίσει 
τη συνέχεια,
περιλαμβάνει 
η 3η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος 
της Σούπερ Λιγκ αυτό 
το Σαββατοκύριακο. 

Πολύ κοντά στην πρόκρισή
του στους ομίλους του

Τσάμπιονς Λιγκ, για πρώτη
φορά, βρέθηκε ο ΠΑΟΚ, που
στάθηκε άτυχος απέναντι
στην ισχυρότερη Σάλκε και
ηττήθηκε το βράδυ της Τρίτης
στην άδεια από φιλάθλους
Τούμπα με 3-2. Οι παίκτες του
δικεφάλου πάλεψαν ως το
τέλος, παρότι βρέθηκαν πίσω
στο σκορ, έμειναν όρθιοι ακό-
μα και όταν οι Γερμανοί ισο-
φάρησαν σε 2-2, αλλά δεν εκ-
μεταλλεύτηκαν την αριθμη-
τική και αγωνιστική τους υπε-
ροχή και με γκολ που δέχθη-
καν στο 90’ αποχαιρέτισαν το
όνειρο της κορυφαίας δια-
συλλογικής διοργάνωσης και
τώρα θα συνεχίσουν στους
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. 
Πάντως, ο μεγαλομέτοχος της

ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, σε δή-
λωσή του μετά την αναμέ-
τρηση με τη Σάλκε, τόνισε ότι
«στενοχωρήθηκα για το τελικό
αποτέλεσμα, αλλά είμαι πε-
ρήφανος για την ομάδα μου.

Έδωσε μια μεγάλη μάχη και
θέλω να ευχαριστήσω ειλι-
κρινά τον προπονητή, τους
παίκτες και όλο το προπονη-
τικό επιτελείο. Έχουμε ψηλά
το κεφάλι γιατί είδαμε τον

ΠΑΟΚ να εκπροσωπεί αξιο-
πρεπώς την Ελλάδα στην κο-
ρυφαία διασυλλογική διορ-
γάνωση στην Ευρώπη, παρό-
λο που η διαιτησία θα μπο-
ρούσε να ήταν και καλύτερη.

Όνειρο ήταν και πάει… Γιουρόπα Λιγκ

Κάθε αρχή και δύσκολη…
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«Χτυπάει» EURO 2020 η Ελλάδα;

Τη βούληση της Κυβέρνησης να υποστηρίξει την υποβολή
υποψηφιότητας της χώρας για τη διοργάνωση ενός εκ

των ομίλων της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου 2020, εξέφρασαν σε συνάντηση που είχαν με
το προεδρείο της ΕΠΟ, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης
Ανδριανός και η γενική γραμματέας Αθλητισμού Κυριακή
Γιαννακίδου. Τόσο ο κ. Παναγιωτόπουλος όσο και ο κ.
Ανδριανός δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν κάθε προσπάθεια
που προβάλλει την πατρίδα μας σε διεθνές επίπεδο και θα
φέρει βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κέρδος. 
Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η UEFA θα δέχεται την κατάθεση
ενδιαφέροντος από τις υποψήφιες χώρες, ενώ ο Απρίλιος
του 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
του φακέλου υποψηφιότητας. Υπενθυμίζεται, ότι το EURO
2020 θα φιλοξενηθεί σε 12 ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα
θα διεκδικήσει τη συνδιοργάνωση ενός ομίλου μαζί με
κάποια γειτονική χώρα.  Η ΕΠΟ μετέφερε, επίσης, την πρόταση
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να διοργανώσει η Ελλάδα το
ετήσιο συνέδριο της FIFA το 2016.

Οριστικά εκτός Ευρώπης 
η Φενέρμπαχτσε

Ανευ αντικρίσματος αποδείχθηκε ο δικαστικός αγώνας
που έδωσε η Φενερμπαχτσέ, προκειμένου να ανατρέψει

την τιμωρία που της είχε επιβάλει η UEFA και να αγωνιστεί
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό
της τουρκικής ομάδας από την Άρσεναλ, στα πλέι-οφ του
Τσάμπιονς Λιγκ, το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της
Λοζάνης αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή της Φενέρ
και να επιβεβαιώσει τον διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, τον οποίο είχε επιβάλει στους Τούρκους η
ευρωπαϊκή ομοσπονδία λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο των
«στημένων» αγώνων. 
Παράλληλα, το CAS απέρριψε την προσφυγή της Μέταλιστ
Χάρκιβ κατά του αποκλεισμού της από τις φετινές ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, χάρη στην οποία ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στα πλέι-
οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο ουκρανικός σύλλογος τιμωρήθηκε
με μονοετή αποκλεισμό, λόγω εμπλοκής σε «στημένο»
αγώνα το 2008. 

Αποφασισμένος ο Πλατινί

Οπρόεδρος της UEFA Μισέλ Πλατινί διεμήνυσε ότι η
απόφασή του για το αν θα διεκδικήσει την προεδρία

της FIFA το 2015 θα παρθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη τα
σχέδια του νυν επικεφαλής, Σεπ Μπλάτερ. Ο πρόεδρος της
Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας είχε δηλώσει
πριν από δύο χρόνια ότι αρχίζει την τέταρτη και τελευταία
θητεία του, ωστόσο πρόσφατα ο 77χρονος Ελβετός άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ακόμη μία τετραετία
στην προεδρία, εάν αυτό είναι αναγκαίο για να ηγηθεί της
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας εντός της FIFA. «Δεν ξέρω
(τι πρόκειται να αποφασίσει ο Μπλάτερ). Στην αρχή, είπε
ότι θα αποχωρήσει το 2015. Τώρα, λέει ότι θα μιλήσει την
επόμενη χρονιά στη Βραζιλία» τόνισε ο παλαίμαχος Γάλλος
διεθνής μέσος, με δηλώσεις του στην "Equipe", και συνέχισε:
«Θα πάρω την απόφασή μου μόνος μου, χωρίς να λάβω
υπόψη μου τον Σεπ». 

           γηπέδων
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις           γηπέδων

(ΠΣΑΠ) και η NOVA. Ο μεσο-
επιθετικός του Πανιωνίου
πρωταγωνίστησε στη νίκη
της ομάδας του με 3-0 επί
του Παναθηναϊκού, όπου είχε
ένα γκολ και μία ασίστ, και
συγκέντρωσε το 55,93% των
ψήφων. Ακολούθησαν ο Λε-
οζίνιο της Καλλονής με 23,17%
και ο Χαβιέ Σαβιόλα του Ολυμ-
πιακού με 20,90%. 
Ο Κρίστιαν Τσάβες κέρδισε
και στη 2η αγωνιστική το βρα-
βείο για το καλύτερο γκολ,
καθώς το τέρμα που σημείωσε

στην αναμέτρηση του ΠΑΣ
Γιάννινα με τον Απόλλωνα
Σμύρνης ανήλθε σε ποσοστό
84,69%, έναντι 12,85% του

Μπαμ Μπαμ (Σιμάο Μάρκος
Αντόνιο) από τον Εργοτέλη
και 2,46% του Στέφανο Να-
πολεόνι (Ατρόμητος). 

                                     ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Νέα δεδομένα 
στη Football League

Καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fo-
otball League οι όμιλοι της Β’ Εθνικής Κατηγορίας

για τη σεζόν 2013-14. Έπειτα από ψηφοφορία αποφα-
σίστηκε Νίκη Βόλου και Ολυμπιακός Βόλου να τοποθε-
τηθούν σε διαφορετικούς ομίλους και έτσι, μετά από
κλήρωση, η Νίκη μπήκε στο Βόρειο και ο Ολυμπιακός
στο Νότιο. 
Στις 5 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση
της Β’ Εθνικής, ενώ η σέντρα του πρωταθλήματος θα
γίνει στις 29 του μήνα. Όπως αποφασίστηκε, οι τρεις
θέσεις ανόδου θα κριθούν όλες μέσω ενός μίνι πρωτα-
θλήματος 14 αγωνιστικών, αποτελούμενο από τις τέσσερις
πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Από τις οκτώ ομάδες που
θα μετάσχουν στο μίνι πρωτάθλημα, την άνοδο θα κερ-
δίσουν αυτές που θα τερματίσουν στις τρεις πρώτες
θέσεις. Οι τελευταίες τρεις ομάδες κάθε ομίλου θα πάρουν
την άγουσα για τη Γ’ Εθνική. Παράλληλα, αποφασίστηκε
οι πρωταθλητές Βορρά και Νότου (της κανονικής περιόδου)
να πριμοδοτηθούν και να ξεκινήσουν με 3 βαθμούς επι-
πλέον. 

Είμαι πεπεισμένος –και το επα-
ναλαμβάνω για ακόμη μια φο-
ρά– ότι αν είχαμε παίξει σε γε-
μάτο γήπεδο, θα δίναμε τώρα
συγχαρητήρια ο ένας στον άλ-
λον για την πρόκριση στους

ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.
Αυτή η σκληρή τιμωρία θα
πρέπει να είναι καλό μάθημα
για το μέλλον». 

Κοντά σε Τζαβέλλα
Στο μεταξύ, σε προχωρημένες
συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ βρί-
σκεται ο 26χρονος διεθνής
μπακ Γιώργος Τζαβέλλας, που
έμεινε ελεύθερος από τη Μο-
νακό. 
Το πρόβλημα τραυματισμού
του Λίνο και το γεγονός ότι ο
Σπυρόπουλος δεν υπολογίζεται
από τον Στέφενς, έκαναν τους
ανθρώπους του δικεφάλου να
εντείνουν τις προσπάθειές του
για τον Έλληνα αμυντικό. Μά-
λιστα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, απομένουν μόνο τα τυπικά
για να ολοκληρωθεί αυτή η
μεταγραφή. 

   

«Το να είσαι προπονητής είναι δύσκολο. Το
να είσαι προπονητής του Ολυμπιακού είναι

λίγο πιο δύσκολο» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμ-
πιακού, Μίτσελ, σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο συνδρομητικό κανάλι «Nova». 
Αναφερόμενος στον αγώνα της Κυριακής με τον
Λεβαδειακό ο Μίτσελ εκτίμησε ότι «είναι μία
ομάδα που, παρόλο που δεν έχει ξεκινήσει καλά,
διαθέτει καλούς παίκτες και πάντα πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί απέναντί τους», ενώ ξεκα-
θάρισε ότι «θα πάμε εκεί με σκοπό να νικήσουμε,
αλλά με κάθε σεβασμό προς τον Λεβαδειακό.

Πρέπει να πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια για
τη νίκη, με σεβασμό στον αντίπαλο». 
Σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό «γολγοθά» που
αρχίζει μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό και
το πόσο θα επηρεάσουν την ομάδα οι απουσίες
των διεθνών, αφού αρχίζουν και οι υποχρεώσεις
με τις εθνικές ομάδες, ο τεχνικός των πρωταθλητών
είπε ότι «είμαστε προετοιμασμένοι και ξέρουμε
πως αρκετοί παίκτες μας σίγουρα θα λείψουν
κάποια στιγμή με τις εθνικές ομάδες, όμως αυτό
βάζει έναν ευρωπαϊκό αέρα στην ομάδα μας.
Και είναι κάτι που μας αρέσει».

«Το να είσαι προπονητής του Ολυμπιακού είναι δύσκολο»

Ολυμπιακός 6 

ΠΑΣ Γιάννινα 4 

Εργοτέλης 4 

Βέροια 4 

Πανιώνιος 4 

Παναιτωλικός 3 

ΠΑΟΚ 3 

Παναθηναϊκός 3 

Απόλλων Σμύρνης 3 

Καλλονή 3

Ξάνθη 3 

Αστέρας Τρίπολης 2 

Πλατανιάς Χανίων 2 

Ατρόμητος 1 

Λεβαδειακός 1 

Πανθρακικός 1 

ΟΦΗ 1 

Άρης 0 

Η βαθμολογία
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