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σελ. 11

Γάλα ημέρας από 
αυτόματο πωλητή!
«ΘΕΣ…γάλα; Πιες!» είναι το σύνθημα
του καινοτόμου εγχειρήματος στο
πλαίσιο του οποίου το γάλα θα δια-
τίθεται κατευθείαν από την παραγωγή
στην κατανάλωση.

Έρχεται παρακράτηση
επιδοτήσεων 
Με άδειες τσέπες κινδυνεύουν να μεί-
νουν χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι πε-
ριμένουν την πρώτη δόση της ενιαίας
ενίσχυσης και λόγω οφειλών προς
τον ΟΓΑ αυτή θα παρακρατηθεί!

Καλλιεργείστε όσπρια και κτηνοτροφικά φυτά!
σελ. 20
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ
Η υπόθεση της Χρυσής

Αυγής δοκιµάζει

θεσµούς και πολιτικές

ισορροπίες >3

>11

ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΤΟ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Επισφαλείς οι σχέσεις

της Τουρκίας µε Μέση

Ανατολή και Ευρώπη 

ΠΩΣ ΤΟ
OBAMACARE

∆ΙΧΑΖΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ

Πως οδηγήθηκε 

σε «λουκέτο» 

η αµερικανική
οµοσπονδιακή

κυβέρνηση > 5
> 8-9

>10

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

ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΤΗ FINANSBANK

Συµφωνία ΕΤΕ-ΚΟΥΠΜΑΝ για

κεφάλαια άνω των 550 εκατ. 

µε 2+1 κινήσεις

«ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α!»

Ανοίγµατα Σαµαρά στις ΗΠΑ

µε το βλέµµα στην επιστροφή

της χώρας στις αγορές 

το 2014

Γιατί το οικονοµικό επιτελείο

αποδίδει µεγάλη σηµασία

στην αγορά οµολόγων 

της Νέας Υόρκης

Σε πρώτο πλάνο 

η προσέλκυση επενδύσεων

� Περικοπές συντάξεων, κύριων και επικουρικών, 

σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, προβάλλουν και 

πάλι στον ορίζοντα 

� Προβλέπεται µείωση όλων των δηµοσίων δαπανών

κατά περίπου3,5 δισ., ενώ συνολικά τα έσοδα θα είναι

αυξηµένα κατά 2 δισ. ευρώ 

ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟθΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΠΟΙΟΙ

>4

ΝΕΑ ΑΓΡΙΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

900 εκατ. ευρώΚρητικό ελαιόλαδο με
τη... φωτογραφία σου! 
Η Cooperativa Sitia φτάνει στην άλλη
άκρη του κόσμου με πρωτότυπο μάρ-
κετινγκ στις βαλίτσες της.

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 43 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο5.10.2013

Ληστεία μετά… φόρου

ARLA-ΜΕΒΓΑΛ: 
Συμμαχία για τη φέτα
Σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για
τη φέτα, τη μοναδικότητα της οποίας
προσπαθούν να διαφυλάξουν εντός
και εκτός της ΕΕ, ο ολλανδο-δανικός
όμιλος Arla ετοιμάζει συνεργασία με
τη βορειοελλαδίτικη ΜΕΒΓΑΛ.

«Βόμβα μεγατόνων» ύψους 900 εκατ. ευρώ «σκάει»
στον πρωτογενή τομέα με τις επιβαρύνσεις του
νέου φόρου ακινήτων, ξεσηκώνοντας αγρότες και
συνεταιριστές. Το τελικό κείμενο του νέου Ενιαίου
Φόρου Ακινήτων, που θα ισχύσει από το 2014 και
βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Τρόικα,
φορτώνει τον φορολογικό λογαριασμό της χρονιάς
για τους Έλληνες αγρότες στα 2,5 δισ. ευρώ, φέρ-

νοντας οικογένειες και εκμεταλλεύσεις στα όρια
της αντοχής τους. «Η φορολόγηση των κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων, δηλαδή τσίγκινων οικημάτων
στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς ρεύμα, θα
είναι πιο μεγάλη και από αυτή των σπιτιών των
κτηνοτρόφων», προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας.

Δεν ξέρουν 
τι φόρους βάζουν!
Το… έλλειμμα του κρατικού μηχανι-
σμού θα κληθούν να πληρώσουν χι-
λιάδες φορολογούμενοι που από τον
επόμενο χρόνο θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι με τα κενά που ανέδειξε ο νέος
νόμος για τη φορολόγηση της ακί-
νητης περιουσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Κάλεσμα Σαμαρά:

«Ελάτε να επενδύσετε
στην Ελλάδα!»

� Τεστ αντοχής για 
το πολιτικό σύστημα

σελ. 4-5

σελ. 15

σελ. 7

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές                 σελίδες της εφημερίδας

30 Τηλεσκοπικά
Αλυσοπρίονα

Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες ανοί-
γουν για το θεσσαλικό τσίπουρο
και το κρασί. Το ενδιαφέρον από
τις ΗΠΑ περνά σε επίπεδο συμ-
φωνίας, ενώ οι γραμμές είναι ακόμα
ανοιχτές με τη Ρωσία.

Τσίπουρο Αγχιάλου 
σε ΗΠΑ-Ρωσία

σελ. 8

σελ. 6

σελ. 14
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Μην μείνουμε 
στη «Χρυσή Αυγή»

Τ
ο παιχνίδι με τη Χρυσή Αυγή δεν
τελείωσε με τη προφυλάκιση του
Νίκου Μιχαλολιάκου και των άλ-

λων στελεχών της. Μάλλον, τώρα αρχίζει.
Θα τραβήξει, όπως όλα δείχνουν, σε χρό-
νο, για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Επειδή
η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια ρευ-
στότητα στη χώρα, δεν πρέπει να εγ-
κλωβιστούμε ως κοινωνία μέσα σε αυτήν.
Ιδιαίτερα, δεν μπορεί και οφείλει να μην
εγκλωβιστεί σε αυτή πρώτα από όλους
η κυβέρνηση και σε δεύτερο επίπεδο
τα ΜΜΕ. Εδώ που έχουν φθάσει τα πράγ-
ματα, δεν δικαιούται κανείς να πιστεύει
ότι το θέμα με τη Χρυσή Αυγή είναι σε
θέση να επικαλύψει ή να κρύψει κατά
άλλους τα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα
που έχει η ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί
να θεωρεί κανείς ότι ο οποιοσδήποτε
πολίτης, όποια πολιτική ή ιδεολογική
αφετηρία και να έχει, θα νοιώθει τώρα
ότι λύθηκαν τα προβλήματα του μετά
τα όσα έζησε τις τελευταίες ημέρες, μετά
τις εικόνες που παρακολούθησε στη τη-
λεόραση με τους σιδηροδέσμιους Χρυ-
σαυγίτες να μεταφέρονται από την Αστυ-
νομία στην Ευελπίδων. Ανακούφιση μπο-
ρεί να ένοιωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος
των πολιτών, αλλά δεν ένοιωσε ότι τα
άλλα του προβλήματα λύθηκαν. 
Όσοι προσπαθούν να τον πείσουν γι’
αυτό, θα φάνε τα μούτρα τους πολιτικά.
Κυρίως θα έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο
για τη μάχη που πρέπει να δίνεται κα-
θημερινά σε όλα τα επίπεδα, ώστε να
μπορέσει η κοινωνία μας να ισορροπήσει.
Αν αυτή η μάχη δοθεί αποτελεσματικά
από όσους έχουν την ευθύνη, εκτός των
άλλων δεν θα υπάρχει πλέον σε αυτή τη
χώρα γήπεδο για να παίζουν μπάλα οι
κάθε λογής ακραίοι.

κειται να αυξηθεί κατά 0,3 έως
4,8 βαθμούς Κελσίου μέχρι το
2100 και η ευθύνη του ανθρώ-
που γι’ αυτή την άνοδο είναι πιο
βέβαιη παρά ποτέ!

σελ. 47

Η «δύναμη» 
των μπαχαρικών 

Τα μπαχαρικά ή καρυκεύματα
εκτός του ότι νοστιμίζουν τα
φαγητά, ενισχύουν τον οργα-
νισμό με πολύτιμα θρεπτικά
συστατικά, που ωφελούν την
υγεία και τη μακροζωία. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικές ου-
σίες, οι οποίες με τη σειρά τους
εξουδετερώνουν τις ελεύθερες
ρίζες.

σελ. 48

Φυσικό σαπούνι, 
με άρωμα Αιγαίου

Σαπούνια 100% φυσικά, με οι-
κολογικό τρόπο παραγωγής
φτιάχνει η οικογένεια Λαχανά
στην Κάρπαθο, ακολουθώντας
παραδοσιακή συνταγή. Τα δο-
κιμάζουν οι ίδιοι και μετά τα
πωλούν, πρώτα σε φίλους και
γνωστούς, οι οποίοι σιγά-σιγά
τους βοηθούν να αποκτήσουν
το δικό τους, μεγαλύτερο κοινό. 

σελ. 13

Επένδυση στο μέλλον 
του γάλακτος γαϊδούρας

Προϊόντα σε μορφή σκόνης από
γάλα γαϊδούρας με υψηλή προ-
στιθέμενη αξία, καθώς και μία
καινοτόμος μέθοδος παραγωγής
τους, με χρήση τεχνολογίας μεμ-

βρανών, υψηλής ομογενοποίησης
και κρυογενικής ξήρανσης, είναι
το αποτέλεσμα της συνεργασίας
του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τη Γεωπονική
Σχολή του Ιταλικού Πανεπιστημίου
του Μπάρι.

σελ. 18

Όταν λείπει η D «χορεύουν»
τα κιλά!

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D
σχετίζονται με το αυξημένο σω-
ματικό βάρος ή δυσχεραίνουν
την απώλειά του, συνδέοντας
άμεσα την έλλειψή της με την
παχυσαρκία.

σελ. 44

Βάζουμε τα χέρια μας και
βγάζουμε τα μάτια μας!;

Η μέση θερμοκρασία της Γης πρό-

ΗΠΑ και Ρωσία «διψούν»
για θεσσαλικό τσίπουρο

και κρασί
Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες ανοί-
γουν για το θεσσαλικό τσίπουρο
και το κρασί. Το ενδιαφέρον από
τις ΗΠΑ περνά σε επίπεδο συμ-
φωνίας, ενώ οι γραμμές είναι
ακόμα ανοιχτές με τη Ρωσία.

σελ. 8

ΣΕΚΑΠ: Συμφωνούν ότι
διαφωνούν εργαζόμενοι-

διοίκηση 
Οι εργαζόμενοι φοβούνται πως
η διοίκηση θα προχωρήσει σε
μαζικές απολύσεις αν –ακόμα
και υπό πίεση– δεν υπογράψουν
τις ατομικές συμβάσεις που προ-
ωθούνται.

σελ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ
η δυνατότητα στους επιβά-
τες της αεροπορικής εται-
ρείας Lufthansa να γνωρί-

σουν, μέσα από την ελληνική μάρκα
φυσικών καλλυντικών –και ειδι-
κότερα από την ενυδατική κρέμα
χεριών– Κορρές, τους «θησαυρούς»
της ελληνικής φύσης, προσφέρει
η ελληνική εταιρεία, με τη συμφω-
νία συνεργασίας στην οποία προ-
χώρησε με τη Lufthansa. Η ενυ-
δατική κρέμα χεριών Κορρές, που
θα προσφέρεται στους επιβάτες
των αεροπλάνων της Lufthansa,
έχει συστατικά αποκλειστικά ελ-
ληνικής προέλευσης, προερχόμενα
από το δίκτυο συνεργασιών της
εταιρείας με βιολογικές καλλιέρ-
γειες: βιολογικό αμυγδαλέλαιο από
την Ελασσόνα και βιολογική κα-
λέντουλα από την Κομοτηνή. Η
συνεργασία ξεκινάει αυτό το μήνα
και θα καλύψει όλο το διεθνές δί-
κτυο της Lufthansa. Καλοτάξιδη!

Γιάννης Τασσιόπουλος





Η
υπόθεση αφορά 288.587

αγρότες, οι οποίοι στα
τέλη Οκτωβρίου, οπότε
και αναμένεται να πιστω-

θούν τα 1,1 δισ. ευρώ της πρώτης
δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, ανα-
μένεται να βρουν άδεια ή «τσεκου-
ρεμένα» τα ποσά που τους αναλογούν
στους τραπεζικούς τους λογαρια-
σμούς. Εάν δεν αλλάξει κάτι, τις λίγες
μέρες που απομένουν, τότε οι αγρό-
τες θα δουν να βάζει «χέρι» στις επι-
δοτήσεις τους, εκτός από το Δημόσιο
και τον ΕΛΓΑ, και ο ασφαλιστικός
τους φορέας.
Το πράσινο φως για την παρακρά-
τηση των ποσών άναψε σε πρόσφατη
σύσκεψη των υπουργείων Οικονο-
μικών και Εργασίας με τη διοίκηση
του ΟΓΑ. 
Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι σε
σύνολο 619.259 ενεργών ασφαλι-
σμένων, σχεδόν οι 4 στους 10 (το
37,3%) δεν καταβάλλουν καθόλου
τις εισφορές που προβλέπονται, με
αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί
χρέη 525 εκατ. ευρώ και ο ΟΓΑ να
συνεχίζει να πληρώνει τις παροχές

στους αγρότες και στους 740.260
συνταξιούχους μέσω της κρατικής
επιχορήγησης (δηλ. της γενικής φο-
ρολογίας). Με βάση τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας και του ΟΓΑ,
η κρατική επιχορήγηση «αγγίζει» τα
4,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισφορές των
«ενεργών» ασφαλισμένων το 2012
ήταν μόλις 236 εκατ. ευρώ και στο
οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου
’13 δεν ξεπερνούν τα 204 εκατ. ευρώ. 
Με δεδομένα αφενός τους δημο-
σιονομικούς περιορισμούς που επι-
βάλλουν περιορισμό των επιχορη-
γήσεων και αφετέρου την υποχρέωση
των ασφαλισμένων και των εργο-
δοτών να είναι ασφαλιστικά «ενή-
μεροι» ή να ρυθμίζουν και σταδιακά
να εξοφλούν τις οφειλές τους, οι
υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας
αποφάσισαν να ενεργοποιηθούν
άμεσα οι «ανενεργοί» νόμοι που
έχουν προβλέψει από το... 1997 (N.
2458) και το... 2010 (N. 3863/10) την
υποχρέωση προσκόμισης ασφαλι-
στικής ενημερότητας και εναλλα-
κτικά, αν δεν προσκομιστεί βεβαί-
ωσης εξόφλησης οφειλής, την πα-

ρακράτηση του συνόλου των οφει-
λών και την απόδοσή τους στον ΟΓΑ
με συμψηφισμό στις περιπτώσεις
αποζημίωσης ή δανειοδότησης ή
επιχορήγησης ή επιδότησης. Δηλαδή,
το μέτρο θα εφαρμόζεται όχι μόνο
για τις επιδοτήσεις του Δημοσίου
και της Ε.Ε., αλλά και για δάνεια (από
τράπεζες) και αποζημιώσεις γεωρ-

γικής παραγωγής που θα ζητούν οι
αγρότες από τον Οργανισμό Ελλη-
νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε
στην ατζέντα της πρόσφατης πα-
ρουσίας της τρόικας στην Ελλάδα.
Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες κά-
νουν λόγο ακόμα και νομοθετική
ρύθμιση που βρίσκεται υπό κατάρ-
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ» ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Δίνουν 1,1 δισ. επιδοτήσεις, παρακρατούν τα      

Με άδειες τσέπες
κινδυνεύουν να μείνουν
χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι
περιμένουν την πρώτη
δόση της ενιαίας ενίσχυσης
για να εξοφλήσουν 
τις υποχρεώσεις τους 
από τις εαρινές καλλιέργειες
και λόγω παλαιότερων
οφειλών προς τον ΟΓΑ 
τα συναρμόδια 
υπουργεία ενέκριναν 
την παρακράτησή τους.

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Τη δυνατότητα ρύθμισης σε έως και
46 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 20

ευρώ για οφειλές των αγροτών, που
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και
τις 31 Δεκεμβρίου 2012, δίνει ο ΟΓΑ.
Η ρύθμιση αφορά και οφειλέτες οι
οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
τμηματικής καταβολής των οφειλών
τους ή υπήχθησαν αλλά έχουν εκπέσει
του δικαιώματος συνέχισης προηγού-
μενων ρυθμίσεων. 
Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται
εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από
01-01-2013 και εφεξής. 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: 
8 Για οφειλές από 500 έως 1.380
ευρώ, 20 ευρώ
8Από 1.380 έως 3.000 ευρώ, 50 ευ-
ρώ.
8Από 3.000 έως 5.000 ευρώ, 75 ευ-
ρώ.
8 Από 5.000 έως 7.000 ευρώ, 100
ευρώ.
8 Και για οφειλές άνω των 10.000,
200 ευρώ. 

Η ρύθμιση των 46 δόσεων
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Συντριπτικά είναι τα στοιχεία
του Οργανισμού ως προς τις

εισπράξεις των εισφορών, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίν-
δυνος για την παροχή ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης, αλλά και
αυτών ακόμη των συντάξεων, σε
βάθος χρόνου, σε περίπτωση που
η κατάσταση δεν διορθωθεί. Ένα
τέτοιο ενδεχόμενο, όπως εκτιμούν
συνεταιριστές, θα πυροδοτήσει
σοβαρές αντιδράσεις στο χώρο
των αγροτών, ενώ η παρακράτηση
των εισφορών από τις επιδοτήσεις
θα είναι ένα ακόμη «χτύπημα» στο
έτσι κι αλλιώς συρρικνωμένο ει-
σόδημα των παραγωγών.
Αν και για το θέμα των συντάξεων
ο διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βερ-
γίνης σε συνεντευξή του στον «Επεν-
δυτή» διαβεβαιώνει ότι οι συντάξεις
είναι απολύτως διασφαλισμένες, εν
τούτοις κανείς δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει τι θα απαιτήσει η Τρόικα,
η οποία ενδιαφέρεται –όπως έχει
δείξει μέχρι σήμερα– μόνο για τα
έσοδα. Ο κ. Βεργίνης υποστηρίζει
ότι η είσπραξη των ληξιπροθέσμων
οφειλών δεν είναι ενθαρρυντική και
για τον λόγο αυτό προτείνει «να
κρατούνται από τις αγροτικές επι-

δοτήσεις, διότι έτσι θα μπορώ και
την προσδοκία σου να πάρεις σύν-
ταξη να ικανοποιήσω και να δια-
σφαλίσω τη δημόσια υγεία». 
Το θέμα της παρακράτησης φαίνεται
να έχει προχωρήσει αρκετά και ήδη
στο υπουργείο Οικονομικών έχει
γίνει ειδική σύσκεψη, όπου οι ειδικοί
αποφάνθηκαν οτι δεν υπάρχει νομικό
πρόβλημα σε περίπτωση παρακρά-
τησης κοινοτικών χρημάτων. 

Πώς θα γίνει 
Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, η
εφαρμογή του μέτρου μπορεί να
γίνει με «απλό τρόπο»: Η Ε.Ε. θα διο-
χετεύει τα ποσά των επιδοτήσεων
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα τα μοι-
ράζει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς
στους προσωπικούς λογαριασμούς
των αγροτών. Με τον τρόπο αυτό,
τα χρήματα που πιθανόν να παρα-
κρατεί ο ΟΓΑ δεν θα θεωρούνται
κοινοτικά κονδύλια, αλλά ατομικά
κεφάλαια κάθε ασφαλισμένου. Κάτι
ανάλογο, δηλαδή, με αυτό που γίνεται
με την παρακράτηση της τάξεως
του 4% υπέρ του ΕΛΓΑ. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
από τους 620.000 άμεσα ασφαλι-
σμένους, εισφορές καταβάλλουν

μόνο οι 285.000, με αποτέλεσμα οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές να φτάνουν
σήμερα τα 800 εκατομμύρια ευρώ.
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης,
ορατός είναι ο κίνδυνος οι αγρότες
να απολέσουν το βιβλιάριο υγείας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο,
εάν ένας ασφαλισμένος δεν κατα-
βάλει δύο δόσεις από τη ρύθμιση
χρεών σε δύο μήνες, τότε δεν ισχύει
η ρύθμιση. Ο ΟΓΑ σε μια τέτοια εξέ-
λιξη έχει το δικαίωμα να προσφύγει
στη Δικαιοσύνη, με συνέπεια οι
αγρότες να χάνουν τα βιβλιάρια
υγείας.

Αδυναμίες
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία,
το πρώτο εξάμηνο του 2012 από τα
462 εκατομμύρια που ήταν οι απαι-
τήσεις των ληξιπροθέσμων εισφο-
ρών, είχε εισπραχθεί περίπου το
10%. Εκτός της αδυναμίας να κατα-
βληθούν οι εισφορές απο την πλευρά
των αγροτών, σημαντικό εμπόδιο

είναι και η έλλειψη σύγχρονου πλη-
ροφοριακού συστήματος. Κατά τον
κ. Βεργίνη, στόχος της διοίκησης
είναι να δημιουργηθεί στον ΟΓΑ –ο
οποίος καλύπτει 2.300.000 γεωργούς
σε όλη τη χώρα– μια σύγχρονη ορ-
γανωτική και διοικητική και διαχει-
ριστική υποδομή, ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα άμεσης πληροφόρη-
σης και εξυπηρέτησης των ασφα-
λισμένων και επαρκής δυνατότητα
διασφάλισης των συμφερόντων των
ασφαλισμένων. 
Το θέμα του ΟΓΑ και η δυνατότητα
παροχής υπηρεσιών στον αγρότη
αναμένεται να κυριαρχήσει το επό-
μενο διάστημα. Όμως οι αγρότες
θα βρεθούν για μια ακόμη φορά
μπροστά σε άλλη μια απόφαση, η
οποία θα έχει άμεσες επιπτώσεις
στην ίδια τη λειτουργία τους, αφού
όλα αυτά τα χρόνια πολλοί αναγ-
κάστηκαν να εγκαταλείψουν καλ-
λιέργειες –υπολογίζεται οτι την τε-
λευταία πενταετία περισσότερα από
6 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη
τη χώρα έχουν εγκαταληφθεί. Την
ίδια στιγμή, πολλοί κτηνοτρόφοι
έχουν περιορίσει το ζωικό τους κε-
φάλαιο, με αποτέλεσμα τη μείωση
της παραγωγής και κατά συνέπεια
τους εισοδήματός τους. Αυξημένος,
δε, είναι ο κίνδυνος για χιλιάδες
επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι
απασχολούν εργάτες στα κτηματά
τους και τις μονάδες τους, καθώς
ένα ενδεχόμενο παρακράτησης των
επιδοτήσεων θα τους οδηγήσει σε
έξοδο από την παραγωγή. 

Δραματικές είναι πλέον οι εξελίξεις για τον ΟΓΑ, με δύο 
στους τρεις ασφαλισμένους να αδυνατούν να καταβάλλουν 
τις εισφορές, με αποτέλεσμα  η κυβέρνηση να εξετάζει
σοβαρά το ενδεχόμενο να τις παρακρατεί από τις επιδοτήσεις.

ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κατάσχεση επιδοτήσεων για χρέη προς τον ΟΓΑ

        

           μισά

τιση από το υπουργείο Εργασίας. 
Σε πρόσφατη έκθεσή του, το ΔΝΤ
αναφέρεται ρητά και η διαδικασία
των συμψηφισμών που πρέπει να
ακολουθηθεί. Συγκεκριμένα, προ-
τείνει να μη χρησιμοποιήσει ο ΟΓΑ,
το ΚΕΑΟ (το νέο Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών στο οποίο
θα ενταχθούν προοπτικά τα μεγα-
λύτερα Ταμεία) στην παρούσα φάση,
αλλά τον Οργανισμό Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ). 
Σημειώνεται ότι ο ΟΓΑ λάμβανε
πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως το
2011 και 2012 (4,235 δισ. το ’11 και
4,660 δισ. το ’12). Σύμφωνα με το
επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα, το 2013 δεν πρέπει να
αντλήσει πάνω από 3.146 δισ. ευρώ. 

Η υπόθεση αφορά

288.587 αγρότες, οι οποίοι

στα τέλη Οκτωβρίου 

οπότε και αναμένεται 

να πιστωθούν τα 1,1 δισ.

ευρώ της πρώτης δόσης 

της ενιαίας ενίσχυσης,

αναμένεται να βρουν

άδεια ή «τσεκουρεμένα»

τα ποσά που 

τους αναλογούν 

στους τραπεζικούς

τους λογαριασμούς 

Σύμφωνα με εγκύκλιο, η καταβολή
της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί εντός επτά εργασίμων
ημερών από την ημέρα υποβολής της
αίτησης για ρύθμιση. Μέσα στην ίδια
προθεσμία θα πρέπει να καταβληθεί
και η τρέχουσα εισφορά του εξαμήνου.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής,
οι οφειλέτες δικαιούνται τη χορήγηση
βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος
έξι μηνών. Η αίτηση για ρύθμιση υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστό-
τοπου (website) του ΟΓΑ στη διεύθυνση
www.oga.gr. 
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Αρπάζουν άλλα 900 εκατ. ευρώ από τους αγρότες 
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

«Βόμβα μεγατόνων» ύψους
900 εκατ. ευρώ «σκάει» 
στον πρωτογενή τομέα 
με τις επιβαρύνσεις του 
νέου φόρου ακινήτων,
ξεσηκώνοντας αγρότες 
και συνεταιριστές. 

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Η φορολόγηση 

των κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων, δηλαδή

τσίγκινων οικημάτων στις

περισσότερες περιπτώσεις

χωρίς ρεύμα, θα είναι πιο

μεγάλη και από αυτή των

σπιτιών των κτηνοτρόφων,

προειδοποιεί

ο κ. Καραμίχας

Τ
ο τελικό κείμενο του νέου

Ενιαίου Φόρου Ακινήτων
που θα ισχύσει από το 2014
και βρίσκεται στο στάδιο

της έγκρισης από την Τρόικα, φορ-
τώνει τον φορολογικό λογαριασμό
της χρονιάς για τους Έλληνες αγρότες
στα 2,5 δισ. ευρώ, φέρνοντας οικο-
γένειες και εκμεταλλεύσεις στα όρια
της αντοχής τους. 
Όπως επισημαίνει στην «Παραγωγή»
ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος
Καραμίχας «δεν είναι δυνατόν την
αδυναμία τους να εισπράξουν έσοδα
από εστίες φοροδιαφυγής, όπως
αυτή της διακίνησης χύμα καπνού
και τσιγάρων, να την φορτώνουν
στους ώμους των Ελλήνων αγροτών».
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η φο-
ρολόγηση των κτηνοτροφικών εγ-
καταστάσεων, δηλαδή τσίγκινων οι-
κημάτων στις περισσότερες περι-
πτώσεις χωρίς ρεύμα, θα είναι πιο
μεγάλη και από αυτή των σπιτιών
των κτηνοτρόφων». 
«Δεν είναι δυνατόν», συνεχίζει «να
φορολογείς με το 20% των νέων φό-
ρων, τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος
παράγει το 3-4% του ΑΕΠ της χώρας».
Ο ίδιος προαναγγέλλει την έντονη
αντίδραση των αγροτών, η οποία
εκφράστηκε και σε σύσκεψη των
επικεφαλείς των Ενώσεων που έγινε
την περασμένη Πέμπτη, ενώ δεν
αποκλείει μορφές κινητοποιήσεων
εάν δεν υπάρξουν εξαιρέσεις από
τον νέο φόρο για τα ακίνητα για τις
καλλιεργήσιμες εκτάσεις των αγρο-
τών και τα βοσκοτόπια. 
Παράλληλα, εκφράζει την απορία
του για την ολιγωρία και ουδέτερη
στάση που τηρεί στο θέμα το συ-
ναρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. 

Ο νόμος για συνεταιρισμούς 
Σε σύγχυση εξακολουθεί να βρίσκεται
ο συνεταιριστικός κόσμος εξαιτίας
της καθυστέρησης εκ μέρους του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, να παρουσιάσει το
πόρισμα της επιτροπής που συνε-
στήθη για να εξετάσει ή και να βελ-
τιώσει το Νόμο 4015. Όπως αναφέρει
ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, «πρόκειται
για έναν νόμο που από την πρώτη
στιγμή, μόνο προβλήματα δημιούρ-
γησε στη λειτουργία των επιχειρή-
σεων του χώρου, παρεμβαίνοντας
ανοιχτά στη λειτουργία τους». 
Ο κ. Καραμίχας προσθέτει ότι η κα-
θυστέρηση παρατηρείται καθώς το
υπουργείο επιχειρεί μέσω ενδοκυ-
βερνητικών διαβουλεύσεων να μην
εφαρμόσει το πόρισμα της επιτροπής,
το οποίο καταλήγει στην γνωμοδό-
τηση, κατάργησης του Νόμου 4015,
με επαναφορά στον παλαιότερο
2810, με κάποιες τροποποιήσεις και
ταυτόχρονη κατάργηση όλων των
αναγκαστικών διατάξεων που διέ-
πουν τον ισχύοντα Νόμο, ενώ προ-
τείνεται απόσυρση ή τροποποίηση
τουλάχιστον διατάξεων που αφορούν

στη διαδικασία των εκ-
καθαρίσεων. 
Την κατάσταση περι-
πλέκει η πρόσφατη ανα-

κοίνωση του υπουργείου, με την
οποία χαρακτηρίζονται περίπου
2.700 συνεταιρισμοί ως ανενεργοί,
δηλαδή, όπως αναφέρεται, «καταρ-
γούνται ή συγχωνεύονται με άλλους,
όπως προκύπτει από το «κλείσιμο»
της προθεσμίας για εγγραφή αγρο-
τικών συνεταιρισμών στο μητρώο
Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων
(ΑΣΟ)». 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, «οι συνεταιρισμοί δεν καταρ-
γούνται. Νομικό πρόσωπο οποιαδή-

ποτε μορφής δεν καταργείται με
υπουργικές αποφάσεις, αλλά με απο-
φάσεις δικαστηρίου». 

Η παραίτηση
Να σημειωθεί ότι η επιτροπή που
εξέτασε τον επίμαχο Νόμο άλλαξε
σύνθεση στην πορεία, μετά την πα-
ραίτηση του Ομότιμου Καθηγητή
Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, ενός
ανθρώπου με μεγάλη πείρα στο χώ-
ρο, ο οποίος και διαφώνησε ανοιχτά
με τους χειρισμούς του Θανάση
Τσαυτάρη. 
Με επιστολή του προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιο Τσαυτάρη, στα τέλη Αυ-

γούστου, είχε παραιτηθεί από μέλος
της επιτροπής ο κ. Παπαγεωργίου.
Στο κείμενο της παραίτησης ο κ. Πα-
παγεωργίου είχε αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ότι, «ο λόγος είναι απόλυτα
κατανοητός σε εσάς, καθόσον κατά
τη συζήτηση έγινε προφανές ότι οι
απόψεις μου για τις θεμελιώδεις
αρχές του συνεργατισμού φάνηκαν
τουλάχιστον περίεργες σε εσάς. 
Ακόμη και οι απόψεις μου ότι θα
πρέπει να εκλείψουν οποιεσδήποτε
αναγκαστικού χαρακτήρα υφιστά-
μενες διατάξεις και ότι οι συνεται-
ρισμοί θα πρέπει να έχουν την ελευ-
θερία να σχηματίζουν δευτεροβάθ-
μιες 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
Σύσταση 193 του Διεθνούς Οργα-
νισμού Εργασίας (ILO), αλλά και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, μου είναι αδύνατο να υποστηρίξω
διαφορετικές απόψεις κατά τη δια-
μόρφωση ενός σχεδίου νόμου για
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Ακόμη, οι «Κατευθύνσεις για τη Συ-
νεταιριστική Νομοθεσία» του Διε-
θνούς Οργανισμού Εργασίας» έχουν
ως αναμφισβήτητη αφετηρία τις
προαναφερόμενες κατευθύνσεις».
Στην επιστολή του ο κ. Παπαγεωργίου
είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, «άπο-
ψή μου είναι ότι, ως υπεύθυνος εκ-
φραστής της βούλησης της Πολιτείας,
έχετε κάθε δυνατότητα 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 συγκρο-
τήθηκε με σκοπό να σας προτείνει
«σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς», όπως αναφέρει η
απόφασή σας και όχι για να ρυθμίσει
διάφορες μορφές συλλογικής δρά-
σης. Οι συνεταιρισμοί είναι συγκε-
κριμένη και σαφώς οριοθετημένη
μορφή συλλογικής δράσης, που υπό-
κειται σε συγκεκριμένους και παγ-
κόσμια αποδεκτούς κανόνες. Γι’ αυτή
τη συνεταιριστική μορφή συνεργα-
σίας προσήλθα να συμβάλω, μαζί
με όλα τα άλλα, εγνωσμένης κατάρ-
τισης και εμπειρίας, μέλη, με τις οποι-
εσδήποτε – πολλές ή λίγες – γνώσεις
και εμπειρίες μου».



Η
ιδέα ανήκει στα μέ-

λη του Συνεταιρι-
σμού Αγελαδοτρό-
φων Λάρισας-Πιε-

ρίας "ΘΕΣγάλα", μέλη της δι-
οίκησης του οποίου ανακοί-
νωσαν τις λεπτομέρειες για
την πρωτόγνωρη αυτή πρω-
τοβουλία που αναλαμβάνουν,
για τα ελληνικά δεδομένα. 
Όπως εξήγησαν, σε πρώτη φά-
ση θα τοποθετηθούν τέσσερα
αυτοματοποιημένα μηχανή-
ματα σε ισάριθμα καταστήματα
που έχουν μισθωθεί στο κέντρο

της Λάρισας, από τα οποία οι
καταναλωτές θα μπορούν να
προμηθεύονται καθημερινά
και καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου, φρέσκο παστεριω-
μένο γάλα. Το γάλα θα αρμέ-
γεται καθημερινά το πρωί μέχρι
το μεσημέρι και το απόγευμα
θα βρίσκεται στα μηχανήματα
προς διάθεση.
Ο καταναλωτής θα μπορεί να
το προμηθεύεται βάζοντας
το αντίστοιχο ποσό στο μη-
χάνημα, το οποίο ανέρχεται
στα 90 λεπτά για το 1 λίτρο

και στα 50 λεπτά για το μισό
λίτρο. Δίπλα στα μηχανήματα
γάλακτος θα υπάρχει και μη-
χάνημα για την προμήθεια
φιαλών πλαστικών ή γυάλι-
νων. Επίσης, δίνεται η δυνα-
τότητα ο καταναλωτής να
προμηθευτεί και προπληρω-
μένη κάρτα, επίσης από μη-
χάνημα, οπότε στην περίπτω-
ση αυτή το μπουκάλι παρέ-
χεται δωρεάν.

Καθετοποίηση
Στην εφαρμογή της συγκε-
κριμένης ιδέας, που εφαρμό-
ζεται ήδη σε άλλα κράτη, όπως
η Ισπανία και η Ρωσία, κατέ-
ληξαν οι 122 παραγωγοί που
συμμετέχουν στο Συνεταιρι-
σμό, γιατί παρότι έχουν συμ-
βόλαια με δυο εταιρείες γα-
λακτοκομικών –τα οποία και
θα συνεχίσουν να τηρούν–

είχαν πλεόνασμα γάλακτος,
το οποίο αποφάσισαν να δια-
θέσουν κατευθείαν στην κα-
τανάλωση, προχωρώντας σε
καθετοποίηση της παραγω-
γής. Είναι, δε, αισιόδοξοι ότι
το εγχείρημα θα βρει αντα-
πόκριση, καθώς και το γάλα
είναι ολόφρεσκο και η τιμή η
χαμηλότερη της αγοράς, όπως
λένε οι ίδιοι και η διάθεση
του προϊόντος που θα γίνεται
καθ' όλο το 24ωρο βοηθάει
στην προμήθειά του από τον
καταναλωτή.

Στηρίζει το ΥπΑΑΤ
Την πρωτοβουλία του Συνε-
ταιρισμού χαιρέτισε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, εκφράζοντας
την ευχή να βρει σύντομα μι-
μητές. Όπως είπε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός, Μάξιμος

Χαρακόπουλος, «αποδεικνύε-
ται στην πράξη ότι το υγιές
συνεταιριστικό κίνημα μπορεί
να κάνει τη διαφορά. Η είδηση
της εφαρμογής από το "ΘΕΣ-
γάλα" μιας τολμηρής ιδέας,
της πώλησης φρέσκου γάλα-
κτος ημέρας μέσω αυτόματων
πωλητών απευθείας στους
καταναλωτές, μας γεμίζει αι-
σιοδοξία για το αύριο της
πρωτογενούς παραγωγής και
ιδιαίτερα της ελληνικής κτη-
νοτροφίας». 
Ο κ. Χαρακόπουλος επικοινώ-
νησε με τον πρόεδρο του Συ-
νεταιρισμού Αγελαδοτρόφων
"ΘΕΣγάλα", Αθανάσιο Βακάλη,
τον οποίο συνεχάρη για την
έναρξη της πρωτοποριακής
για τα ελληνικά δεδομένα ιδέας,
εκφράζοντας την ευχή το επι-
τυχές αυτό παράδειγμα να βρει
αντάξιους μιμητές.
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«ΘΕΣ…γάλα; Πιες!». Υπό το γενικό αυτό «σύνθημα»
ξεκίνησε από τη Λάρισα ένα καινοτόμο εγχείρημα για
την Ελλάδα, στο πλαίσιο του οποίου το γάλα θα διατίθεται
κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση, ολό-
φρεσκο και στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Φρέσκο γάλα απευθείας από τον παραγωγό!
θα πωλειται απο αΥτοΜατα ΜηχανηΜατα τοΥ ΣΥνεταιΡιΣΜοΥ «θεΣγAλα»



Δ
υο καλά νέα από

δυο διαφορετικές…
αγορές δέχθηκε τις
τελευταίες μέρες ο

Αγροτικός Παραγωγικός Συ-
νεταιρισμός Νέας Αγχιάλου,
«Η Δήμητρα». Το τσίπουρο
και το κρασί τους φαίνεται
πως είναι περιζήτητο σε Ρωσία
και Αμερική. 
Την περασμένη Τετάρτη δέχ-
θηκαν το τηλεφώνημα που
περίμεναν από την Αμερική
για το κλείσιμο της συμφω-
νίας. Έτσι, θα υπογράψουν
το συμφωνητικό ανάθεσης
για εξαγωγή κρασιού και τσί-
πουρου μέσα στην προσεχή
εβδομάδα. Οι ποσότητες είναι
ακόμα ανοιχτές, αλλά σε πρώ-
τη φάση θα στείλουν κάποια
προϊόντα. Από εκεί και πέρα,
μένει ο αντιπρόσωπος να μπει
στα καταστήματα. 
Τα καλά νέα δεν τελειώνουν

εδώ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου,
δυο Έλληνες που δραστηριο-
ποιούνται στην αγορά της
Ρωσίας εκδήλωσαν το ενδια-
φέρον τους για εξαγωγή τσί-
πουρου και κρασιού. Επισκέ-
φθηκαν τα γραφεία του Συ-
νεταιρισμού και συναντήθη-
καν με τον επί 22 χρόνια πρό-
εδρό του, κ. Γιάννη Κίτσιο.
«Δοκίμασαν τα προϊόντα μας
και έμειναν έκπληκτοι από
την ποιότητα», τονίζει ο κ. Κί-
τσιος στην «Παραγωγή». Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, στους εξα-
γωγείς άρεσε και η προτει-
νόμενη τιμή, η οποία έγινε με
τιμές χονδρικής. 
Μάλιστα, έδειξαν να προτι-
μούν για τη ρώσικη αγορά
τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
Φεύγοντας, οι δυο επιχειρη-
ματίες πήραν μαζί τους δείγ-
ματα και δεσμεύθηκαν να δώ-
σουν σύντομα απάντηση για

το αν θα προχωρήσει η συ-
νεργασία. 
Μέχρι τώρα ο Συνεταιρισμός
πουλά τσίπουρο και κρασί σε
όλη την Ελλάδα. Στην Κύπρο
εξάγει κρασί, ενώ δειγματο-
ληπτικά, έχουν φύγει ποσό-
τητες για Κίνα, Ρωσία και Αμε-
ρική. 
Το ενδιαφέρον ακόμα είναι
σε πρώιμο στάδιο. «Είδαμε

ένα φως από την Αμερική»,
σημειώνει ο κ. Κίτσιος. 

Ο τρύγος
Ο τρύγος φέτος πήγε πολύ
καλά. Το οινοποιείο παραλάμ-
βανε ημερησίως 400 τόνους
σταφύλι.
«Φέτος, το σταφύλι ήταν πολύ
καλό, γεμάτο αρώματα», ση-
μειώνει ο πρόεδρος του Συ-

νεταιρισμού. Από πλευράς
παραγωγών, οι ποσότητες
φέτος ήταν πολύ καλύτερες

από την περασμένη σοδειά.
Οι τιμές, όμως, θα βγουν μετά
τα Χριστούγεννα. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον
τίτλο «30 τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα»από την
εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό
έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και
οι υπάλληλοι της εφημερίδας, καθώς και οι
σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.
Επίσης τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας
διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνερ-
γάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού
ορίζεται το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 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 5 Οκτωβρίου
2013,υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια
κόκκινη σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό – αναγνώστες της εφημερίδας, οι
οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα,
θα βρουν τις σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν
(πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας στην
Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 (ώρες: 09:30
- 18:00). 
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί
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 παραλαμβάνεται από τα γραφεία
της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
ή θα αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυχερού
αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν
θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες και λοιπούς
διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της
5ης Οκτωβρίου 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.

Νέοι εξαγωγικοί ορίζοντες ανοίγουν για το Θεσσαλικό
τσίπουρο και το κρασί. Το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ
περνά σε επίπεδο συμφωνίας, ενώ οι γραμμές είναι
ακόμα ανοιχτές με τη Ρωσία. 

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ «ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ» ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΠΑ και Ρωσία «διψούν» για 
θεσσαλικό τσίπουρο και κρασί

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Το 1908 εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο
οι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία,

φέρνοντας μαζί τους το μεράκι της αμπελουργίας.
Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε από αυτούς το
1918 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλούς
τομείς της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών
προϊόντων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις
του (Οινοποιείο και Εμφιαλωτήριο οίνων, Απο-
σταγματοποιείο - Ποτοποιείο, Ελαιουργείο). 
Το 1981 ο Συνεταιρισμός παίρνει από το
υπουργείο Γεωργίας την άδεια για την εμφιάλωση
κρασιού Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας
Ποιότητος, κρασί που κυκλοφορεί έκτοτε στην
αγορά με την επωνυμία «ΑΓΧΙΑΛΟΣ». 
Στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού προ-
σκομίζονται και οινοποιούνται τα σταφύλια
όλης της περιοχής, οι βασικές ποικιλίες των
οποίων είναι ΡΟΔΙΤΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ, ΣΥΚΙΩΤΗΣ,
ΜΕΡΛΟΤ και ΣΙΡΑΧ και τα οποία προέρχονται
από αμπελώνες έκτασης 4.000 περίπου στρεμ-

μάτων. Το σύνολο των σταφυλιών που προ-
σκομίζονται ετησίως προς οινοποίηση στον
Συνεταιρισμό ανέρχεται σε 5.500.000 κιλά
περίπου. Τα παραγόμενα εμφιαλωμένα κρασιά
όλων των τύπων και συσκευασιών για την
κάλυψη των απαιτήσεων της κατανάλωσης,
κυκλοφορούν στην αγορά με τις επωνυμίες
ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΡΑΦΑΚΙ, ΦΙΛΥΡΑ και

ΠΥΡΑΣΣΟΣ. Επιπλέον,
το 2000 εγκαινιάστηκε
η πρώτη μονάδα Απο-
σταγματοποιείου –

Ποτοποιείου για την παραγωγή του Θεσσαλικού
τσίπουρου, η οποία λειτουργεί με εξοπλισμό
τελευταίας τεχνολογίας και το 2010 ολοκλη-
ρώθηκε η επέκταση της μονάδας, με την οποία
διπλασιάσθηκε η παραγωγική δυναμικότητα
για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση του προ-
ϊόντος. 
O Συνεταιρισμός σήμερα απασχολεί 45 ερ-
γαζόμενους σε μόνιμη βάση και αποτελεί
μια σύγχρονη συνεταιριστική οργάνωση, με
518 ενεργά μέλη, με πλήρη και σύγχρονο
εξοπλισμό.

Ο Συνεταιρισμός

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050. 
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5/10/2013-
11/10/2013

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Στις πρώιμες φυτείες της νότιας Ελλάδας, το
ποσοστό ανοίγματος των καρυδιών ξεπερνά

ήδη το 70% και τα βαμβακοχώραφα είναι έτοιμα
για το πρώτο χέρι της συγκομιδής. Στις όψιμες
φυτείες και στη βόρεια Ελλάδα το ποσοστό ανοιγ-
μένων καρυδιών είναι πολύ μικρότερο και εκεί
φτάνει η ώρα της εφαρμογής των αποφυλλωτικών.
Με την αποφύλλωση η συγκομιδή επιταχύνεται
γιατί αυξάνει το ποσοστό των ανοιγμένων καρυδιών,
γίνεται πιο εύκολη με λιγότερες απώλειες και πα-
ράγεται καλύτερης ποιότητας βαμβάκι. 
Στις όψιμες φυτείες καλό θα είναι να γίνει εφαρμογή
με ωριμαντικό, που θα επιταχύνει το άνοιγμα των
καρυδιών και θα πρωιμήσει την παραγωγή, γεγονός
πολύ σημαντικό στην προσπάθεια του παραγωγού
να συλλέξει προβροχικό βαμβάκι. Το πράσινο και
το ρόδινο σκουλήκι δεν φαίνεται να δημιουργούν
ιδιαίτερα προβλήματα εφέτος στις βαμβακοφυτείες. 

Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει στο έδαφος σε
βάθος 5-10 εκατοστών με τη μορφή νύμφης, ενώ
το ρόδινο σκουλήκι διαχειμάζει στα στελέχη των
βαμβακοφύτων και σε ρωγμές του εδάφους. Γι’
αυτό και για να μειωθεί στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό ο πληθυσμός της πρώτης γενιάς την επόμενη
καλλιεργητική περίοδο, απαιτείται μετά τη συγκομιδή
να γίνει στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των
υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωσή
τους με ένα κοινό όργωμα σε βάθος 20-25 εκατο-
στών, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με
βαμβάκι, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που
θα ακολουθήσει. 
Οι καλλιεργητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση
υπεδαφοκαλλιεργητή - ρίπερ δεν ενσωματώνει
τα υπολείμματα και δεν καταστρέφει τις διαχει-
μάζουσες μορφές του πράσινου και του ρόδινου
σκουληκιού.

ΤΟΜΑΤΑ

Σε πολλές περιοχές καλλιέργειας της
τομάτας (επιτραπέζιας και βιομηχα-

νικής) διαπιστώνονται αυτή την περίοδο
προσβολές από διάφορες ασθένειες. 
Σε περιπτώσεις σοβαρών προσβολών από
αλτερνάρια (καστανές κηλίδες με ομό-
κεντρους δακτύλους), περονόσπορου
(υποκίτρινες αρχικά και καστανές ή μαύρες
στη συνέχεια κηλίδες μη κανονικού σχή-
ματος), κλαδοσπόριου (κιτρινοπράσινες
αρχικά και κιτρινοκαστανές κηλίδες στη
συνέχεια) και ωιδίου (κίτρινες κηλίδες στην
πάνω επιφάνεια του φύλλου με αντίστοιχες
λευκές εξανθήσεις στην κάτω επιφάνεια)
συνιστώνται ψεκασμοί κάλυψης, με κα-
τάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα. 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Αυτή την εποχή παρατηρείται έντονη
φθινοπωρινή δραστηριότητα αφίδων

στη νέα βλάστηση. Επισημαίνεται ότι
ορισμένα είδη αφίδων είναι φορείς του
ιού της Τριστέτσας και αυτός είναι ο πιο
σοβαρός λόγος που πρέπει να προστα-
τεύονται τα δέντρα και ιδιαίτερα τα φυ-
τώρια πολλαπλασιαστικού υλικού και οι
νεαρές φυτείες. Έντονες, επίσης, είναι οι
προσβολές του φυλλώματος στην τρυ-
φερή βλάστηση από τον φυλλοκνίστη,
γι’ αυτό πρέπει να συνεχιστεί η προστασία
σε νεαρά δέντρα, εμβόλια και φυτώρια. 
Σε περιοχές υγρές και σε δέντρα που
έχουν πυκνό φύλλωμα συνήθως παρου-
σιάζονται πυκνοί και επιζήμιοι πληθυσμοί
από τον διαλευρώδη. 
Η ανάπτυξή του αποτρέπεται με την
αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών και
τον περιορισμό των όψιμων λιπάνσεων
και αρδεύσεων. Πάντως, στα προσβε-
βλημένα δέντρα είναι απαραίτητος ένας
ψεκασμός με θερινό πολτό. 
Αυξημένες προσβολές μπορεί να παρα-
τηρούνται και από τον εριώδη αλευρώδη
σε δέντρα με τρυφερή βλάστηση. Για
τον περιορισμό του πρέπει να αποφεύ-
γονται άσκοποι ψεκασμοί που διατα-
ράσσουν τη δράση του ωφέλιμου πα-
ρασιτοειδούς υμειόπτερου Cales noacki,
που αναπτύσσεται αποκλειστικά πάνω
στους πληθυσμούς του εριώδη. 
Όπου χρειάζεται αντιμετώπιση, προτι-
μούνται οι θερινοί πολτοί, όπως και στον
διαλευρώδη.

ΒΑΜΒΑΚΙ

Στις πρώιμες φυτείες βαμβακιού (νότια Ελλάδα) πρόκειται να αρχίσει η συγκομιδή
του σύσπορου βαμβακιού, ενώ το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι δεν φαίνεται να
αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. 
Στα εσπεριδοειδή, πρόβλημα μπορούν να αποτελέσουν οι αφίδες, ο διαλευρώδης
και ο εριώδης αλευρώδης. Στην πατάτα υπάρχει κίνδυνος προσβολής από τον
περονόσπορο και ενδείκνυται η προληπτική αντιμετώπισή του και στην τομάτα
(βιομηχανική και επιτραπέζια) χρειάζεται επαγρύπνηση για πιθανή προσβολή από
διάφορες μυκητολογικές ασθένειες. 

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

ΠΑΤΑΤΑ

Στις περισσότερες περιοχές καλλιέργειας
της φθινοπωρινής πατάτας υπάρχει

αυτή την εποχή κίνδυνος προσβολής από
περονόσπορο. 
Συνιστώνται μέτρα ιδιαίτερης προστασίας
από την ασθένεια, με τη χρήση των κα-
τάλληλων, εγκεκριμένων φυτοπροστα-
τευτικών ουσιών, αφού η καταπολέμησή
της γίνεται προληπτικά, πριν την ανάπτυξη
του παθογόνου, όταν επικρατήσουν κα-
τάλληλες συνθήκες. Η ασθένεια ευνοείται
από βροχοπτώσεις, σχετικά υψηλές θερ-
μοκρασίες και μεγάλο χρόνο διΰγρανσης
των φύλλων. Η αντιμετώπιση του περο-
νόσπορου μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν
της φθοριμαίας.
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Ε
λαιόλαδο με ταυτότητα

και… πρόσωπο θα στεί-
λουν οι ανεξάρτητοι ελαι-
οπαραγωγοί της Cooper-

ativa Sitia στη Σαγκάη. Σκοπεύουν
να έρθουν «πρόσωπο με πρόσωπο»
με τους εκατομμύρια Κινέζους πολίτες
και να μπουν στο σπίτι τους, με το
λάδι τους. Στις 20-22 Οκτωβρίου θα
ταξιδέψουν στην Κίνα για μια μεγάλου
βεληνεκούς έκθεση, όπου εκεί θα
παρουσιάσουν τη νέα τους ιδέα, ελαι-
όλαδο σε μπουκαλάκι με τη φωτο-
γραφία αυτού που το παρήγαγε. «Θέ-
λουμε να τραβήξουμε τα βλέμματα,
αλλά και να δείξουμε αμεσότητα. 
Τί πιο προσωποποιημένο, λοιπόν,
από αυτό το ελαιόλαδο», εξηγεί στην 

«Παραγωγή» η κα Βασιλεία Φραγκάκη,
πρόεδρος του Συνεταιρισμού.
Τα μπουκαλάκια με το λάδι φτιάχτηκαν
γι’ αυτό το ταξίδι στην Κίνα. Έχουν
φωτογραφία των 36 παραγωγών,
αλλά και τα στοιχεία για την καλλιέρ-
γειά τους, όπως η ποικιλία, τα δέντρα,
τα στρέμματα που διαθέτουν και την
παραγωγή τους. 
Αυτή θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή
σε έκθεση του εξωτερικού, γι’ αυτό
και δουλεύουν πυρετωδώς. Μάλιστα,
για να βελτιώσουν το προφίλ τους,
πέρα από την ιδέα με τα μπουκάλια
- πρόσωπα, έχουν φτιάξει διαφημι-
στικό υλικό και έχουν μεταφράσει το
δικτυακό τους τόπο και στα κινέζικα,

εκτός από τα αγγλικά. 

Εντός και εκτός Ελλάδος 
Ο Συνεταιρισμός μετρά περίπου

δύο χρόνια ζωής και έχει 52

μέλη. Το ταξίδι της Cooperativa Sitia
προς το εξωτερικό έχει ήδη ξεκινήσει.
Οι προορισμοί είναι ο Καναδάς και η
Κύπρος. Στον Καναδά έχουν στείλει
δυο φορές και σύμφωνα με την κα
Φραγκάκη, η ανταπόκριση είναι πολύ
καλή. «Χτίζουμε κάτι σιγά-σιγά», εκτιμά
η πρόεδρος του Συνεταιρισμού. Επι-
πλέον, στα… σπάργανα είναι και μια
συμφωνία με την αγορά της Γερμανίας.
Ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς και τον
επόμενο μήνα θα ξεκαθαρίσει το το-
πίο, αν θα προχωρήσει ή όχι. 
Όσο για την Ελλάδα, το λάδι των ανε-
ξάρτητων της Σητείας έχει βρει τη
θέση του σε μικρές αλυσίδες σούπερ
μαρκετ στην Κρήτη, σε ορισμένα του-
ριστικά καταστήματα, ενώ πηγαίνει
και σε αρκετές αγορές χωρίς μεσά-
ζοντες, που διοργανώνονται. «Το κυ-
νηγάμε με τις αγορές χωρίς μεσά-
ζοντες, είναι χαρά μας να προσφέ-
ρουμε στους πολίτες για να δουν πως
είναι το καλό λάδι της Σητείας», τονίζει
η κα Φραγκάκη. Στην Αθήνα, θα κά-
νουν το ντεμπούτο τους, σε λίγες
μέρες σε κατάστημα στο Βύρωνα. 
Για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα
πράγματα είναι πιο δύσκολα. Έχουν
κάνει τις προτάσεις τους, αλλά επειδή
αυτοί οι παίκτες της αγοράς ψάχνουν
πάντα το πιο φθηνό, δυσκολεύονται

να κλείσουν συμφωνία, η ποιότητά
τους δεν τους το επιτρέπει να συμ-
φωνήσουν σε πολύ χαμηλή τιμή.
«Υπάρχει ένα κατεστημένο μεγάλων
εταιριών στα σούπερ μάρκετ που δυ-
σκολεύει τους μικρούς», εξηγεί η πρό-
εδρος του Συνεταιρισμού, για να προ-
σθέσει, όμως, πως θα συνεχίσουν τις
προσπάθειες. 

H πρώτη χρονιά και οι στόχοι 
Η Cooperativa Sitia ιδρύθηκε το 2011
από πενήντα παραγωγούς, με 25.000

ελαιόδεντρα στην περιοχή της Ση-
τείας. Η πρώτη χρονιά λειτουργίας
τους «αντάμειψε» με την πώληση 70
τόνων ελαιολάδου. Μια μέση τιμή
στο τυποποιημένο ελαιόλαδο έκλεισε
στα 3,5 ευρώ. Ο παραγωγός αποκό-
μισε κέρδος κατά 22% από τις τρέ-
χουσες τιμές της αγοράς. Φέτος στό-
χος τους είναι να σταθεροποιηθεί
για κάποιες παρτίδες στα 6 ευρώ. Αν
και η επικείμενη σοδειά θα είναι πολύ
μικρή για τους ελαιοπαραγωγούς σε
πανελλαδικό επίπεδο, δεν ανησυχούν.
Έχουν αποθέματα και ήδη έχουν ξε-
κινήσει την τυποποίηση για να τη-
ρήσουν τις συμφωνίες με τους πε-
λάτες τους. 
«Αυτό που θέλουμε είναι να αναδεί-
ξουμε το προϊόν μας και να εξασφα-
λίζουμε αξιοπρεπείς τιμές για τον πα-
ραγωγό, έτσι ώστε να μπορεί να είναι
το κύριο έσοδο για την οικογένειά
του», σημειώνει η κα Φραγκάκη και
συνεχίζει: «Θέλουμε να είμαστε αν-
τισυμβατικοί και διαφορετικοί». Κάτι
που μάλλον το πετυχαίνουν, ακόμη
και με το μάρκετινγκ, τις συσκευασίες
και το λογότυπο. Δεν είναι κάτι που
περιμένει κανείς από έναν τυπικό συ-
νεταιρισμό, παλιάς «κοπής», αντίθετα,
το πράσινο αστέρι έφερε αέρα ανα-
νέωσης στο συνεταιριστικό επιχειρείν. 

Η COOPERATIVA SITIA ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΤΗΣ 

Το ελαιόλαδο για παιδιά, ηλικιωμένους και εγκύους
είναι το νέο τους προϊόν. Το «mini bio» συσκευάστηκε

αναλόγως, για να είναι ελκυστικό για τους μικρούς κα-
ταναλωτές, αλλά και για να «θυμίζει» στους γονείς πόσο
καλό είναι για τη διατροφή των παιδιών τους. 

Το κρητικό ελαιόλαδο έχει…
πρόσωπο στη Σαγκάη 

Νέο προϊόν 

Ο Συνεταιρισμός μετρά

μόλις δυο χρόνια ζωής και

ξεκινά το ταξίδι του προς

την Κίνα τον Οκτώβριο 

Λένε πως για να μπουν στη διαδικασία να δεχθούν συνεργασίες οι Κινέζοι πρέπει να 
σε γνωρίσουν πολύ καλά πρώτα και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους. Μετά, ίσως 

να συζητήσουν για συμφωνία. Τί καλύτερο, λοιπόν, από το να βλέπουν το πρόσωπό σου
- και όχι μόνο νοερά- κάθε φορά που κοιτάζουν το προϊόν που παράγεις

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)



Σ
υμφωνούν ότι διαφω-

νούν εργαζόμενοι και
διοίκηση στη ΣΕΚΑΠ.
Από τον περασμένο

Ιούλιο, που ανακοινώθηκε η
νέα ηγεσία, η καπνοβιομηχανία
δεν έχει πάψει να απασχολεί
με «παρατράγουδα» την εγ-
χώρια αγορά. Και ενώ η πα-
ρουσία του Ιβάν Σαββίδη στο
«τιμόνι» της επιχείρησης είχε
αρχικά εκπέμψει θετικά μηνύ-
ματα, σήμερα οι εντολές του
μέσω της απουσίας του θέτουν
υπό αμφισβήτηση το όποιο
ενδιαφέρον του για την τύχη
της εταιρείας. 
Η κατάσταση που επικρατεί
στην καπνοβιομηχανία εδώ
και λίγους μήνες είναι έκρυθμη.
Οι εργαζόμενοι απάντησαν
στην εθελουσία έξοδο που
επέβαλλε η ηγεσία με 48ωρες
κινητοποιήσεις. Μόνο 47 από
τους 258 είπαν το «ναι» στέλ-
νοντας στα «τάρταρα» τον στό-
χο του 23% του επιχειρηματία. 
Στα νέα σχέδια της διοίκησης,
που σημειωτέον δεν μεταφέρει
ποτέ ο ίδιος ο Ιβάν, αλλά πάντα
το δεξί του χέρι, οι εργαζόμενοι
αφήνουν ανοιχτό κάθε ενδε-
χόμενο όσον αφορά στις αν-
τιδράσεις τους. 
Που σημαίνει πως η συνάντηση
που είχαν την περασμένη Τρίτη
με τον κ. Ανίσιμοπ, τον εκπρό-
σωπο της διοίκησης, δεν απέ-
φερε καρπούς. Τουναντίον,

στο τετ-α-τετ κόπηκαν οι γέ-
φυρες επικοινωνίας και αφού
καμία πλευρά δεν προτίθεται
να υποχωρήσει στις προτάσεις
της, από ’δω και στο εξής…
όλα παίζονται. 
Από τη μία πλευρά, από την
ηγεσία διατηρείται σιγή ιχθύος
περί του τι μέλλει γενέσθαι με
το άφαντο μέχρι στιγμής επι-
χειρησιακό πλάνο, που θα εγ-
καινιάσει μία «νέα εποχή» στην
εταιρεία. 
Επιπλέον, για την κεφαλαιακή
ενίσχυση που θα επέλθει μέσω

της αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου -που κατά τα άλλα έχει
αποφασιστεί- ούτε συζήτη-
ση… Παρόλα αυτά, το σχέδιο
εξυγίανσης της μέχρι το κόκαλο
χρεωμένης ΣΕΚΑΠ περιλαμ-
βάνει μείωση του κόστους
κατά 20%-25%, αλλαγή των
συμβάσεων και εθελούσια έξο-
δο. 
Από την άλλη πλευρά, οι ερ-
γαζόμενοι, οι οποίοι μέχρι πρό-
τινος ήξεραν πως οι καρέκλες
τους δεν «τρέμουν», καλούνται
είτε να αποχωρήσουν οικοθε-

λώς είτε να υπογράψουν ατο-
μικές συμβάσεις, παρότι δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαβού-
λευση για να καταλήξουν σε
μια νέα -ενδεχομένως- επιχει-
ρησιακή σύμβαση. 

Αμείλικτοι και οι μεν 
και οι δε
Τα αιτήματα των εργαζομένων
προσκρούουν πάνω στην
απροθυμία της διοίκησης για
περαιτέρω πληροφόρηση. Την
1η Οκτωβρίου οι δύο πλευρές
προσπάθησαν κάτω από καλές

συνθήκες να βρουν τη χρυσή
τομή, αλλά οι συζητήσεις δεν
οδήγησαν πουθενά. 
Η γραμμή της ηγεσίας είναι
ξεκάθαρη και παραμένει ίδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
κ. Ανίσιμοπ παρουσίασε στους
υπαλλήλους της καπνοβιομη-
χανίας ένα σχέδιο επιχει-
ρησιακής σύμβασης, με βάση
το οποίο προβλέπονται μεσο-
σταθμικές μειώσεις της τάξης

του 35% - 40% για κάθε εργα-
ζόμενο. Το εν λόγω πλάνο δό-
θηκε προς διαβούλευση στους
εργαζομένους της εταιρείας,
οι οποίοι ζήτησαν με τη σειρά
τους ειδικότερα οικονομικά
στοιχεία για την πορεία της
επιχείρησης, τα οποία αρχικά
τα είχαν αιτηθεί από τη διοί-
κηση εδώ και εβδομάδες. 
Τότε, το δεξί του χέρι του Σαβ-
βίδη, καθώς και ο νομικός σύμ-
βουλος, οι οποίοι εκπροσω-
πούσαν τον εκ Ρωσίας ομογενή
επιχειρηματία, αποχώρησαν
από τη συνάντηση, μη δίνοντας
κανένα περιθώριο για περαι-
τέρω διάλογο, θεωρώντας πως
πίσω από το αίτημα των συν-
δικαλιστών κρύβονται συμ-
φέροντα.
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«ΚΑΙΝΕ» ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΚΑΠ

Εκτιμήσεις για το πόσο πιο πέρα θα
τραβήξουν το… σχοινί και οι δύο

πλευρές δεν μπορούν να γίνουν. Από
τη στιγμή που η διοίκηση άφησε ανε-
νημέρωτους τους εργαζομένους της για
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας,
άνοιξε το δρόμο για… ακραίες κόντρες.
Πληροφορίες λένε πως η ηγεσία της
ΣΕΚΑΠ δεν θα πάρει προς το παρόν
πίσω το σχέδιο, που γνωστοποίησε στους
υπαλλήλους. 
Οι τελευταίοι δεν θα βάλουν υπογραφή
για καμία σύμβαση, σύμφωνα με τις
«επιταγές» του σωματείου τους, προ-
ειδοποιώντας για επαναλαμβανόμενες
απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες

θέτουν υπό κίνδυνο τις υπό συνεργασία
μικρότερες επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι φοβούνται
περισσότερο από ποτέ πως η διοίκηση
θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, αν
ακόμα και υπό πίεση, δεν υπογράψουν
τις ατομικές συμβάσεις που προωθούνται. 
Αξίζει να επισημανθεί πως σύμφωνα με
το Προεδρικό Διάταγμα του 2002 οι μι-
σθολογικοί όροι δεν αλλάζουν. Σε αυτό
στηρίζονται οι εργαζόμενοι με τη διοίκηση,
ωστόσο, να διατείνεται πως το Προεδρικό
Διάταγμα δεν έχει πλέον ισχύ, αφότου η
ΣΕΚΑΠ εξαγοράστηκε από την ΑΤΕbank. 
Όσον αφορά το πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ερ-

γατοτεχνικών Κώστας Γαβριηλίδης δήλωσε
πως δεν ισχύει πια, καθώς είναι "ακριβή". 
Σημειώνεται πως η χρηματοοικονομική
κατάσταση της ΣΕΚΑΠ από τις αρχές

του 2012 έως και σήμερα έχει χειροτερέψει
και πλέον χαρακτηρίζεται κάτι παραπάνω
από δραματική με αρνητικά ίδια κεφάλαια
της τάξης των 60 εκατ. ευρώ.

Συμφωνούν ότι διαφωνούν 
εργαζόμενοι-διοίκηση 

Οι εργαζόμενοι

φοβούνται 

πως η διοίκηση 

θα προχωρήσει 

σε μαζικές

απολύσεις, αν ακόμα

και υπό πίεση, 

δεν υπογράψουν 

τις ατομικές

συμβάσεις 

που προωθούνται

Ο φόβος των μαζικών απολύσεων

Οι εργαζόμενοι
φοβούνται πως η
διοίκηση θα προχωρήσει
σε μαζικές απολύσεις, αν
ακόμα και υπό πίεση, δεν
υπογράψουν τις ατομικές
συμβάσεις που
προωθούνται (ΜΟΤΟ)

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Ο Ιβάν Σαββίδης, ο κάτοχος 
του 34,18 της ΣΕΚΑΠ 



Ε
πιχείρηση αποφάσισε να

κάνει η κυρία Εύη Λαχα-
νά την οικογενειακή πα-
ράδοση στην Κάρπαθο.

Μετά από χρόνια κατασκευής φυ-
σικών καλλυντικών για την οικογέ-
νεια με τη μητέρα της, την γερμα-
νικής καταγωγής Κάριν, αποφάσισαν
να μπουν στην εμπορία φυσικών
χειροποίητων σαπουνιών. «Χρόνια
φτιάχναμε φυσικά καλλυντικά για
εμάς, με τη μητέρα μου, που είναι
χημικός μηχανικός», τονίζει στην
«Παραγωγή» η κα Εύη Λαχανά. 
Η ίδια σπούδασε γεωπόνος, ακο-
λουθώντας τα χνάρια του πατέρα
της και ζει μεταξύ Πειραιά και Καρ-
πάθου. Η ιδέα, όμως, της επιστροφής
στο νησί, τώρα τελευταία κερδίζει
έδαφος. Η «συνταγή» της επιτυχίας,
άλλωστε, ξεκίνησε από εκεί.  
Όλες οι πρώτες ύλες για τα σαπούνια

έρχονται από τη φάρμα τους στο
νησί, τη Λαούτα. 
Την ονόμασε έτσι ο παππούς της
Εύης, επειδή στο σχήμα έμοιαζε με
λαούτο και σήμερα από εκεί παίρ-
νουν τις ελιές για το έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο που χρησιμοποιούν και
τα βότανα, όπως ο σχίνος και το
φασκόμηλο. Το κατσικίσιο γάλα και
το μέλι είναι από ντόπιους παρα-
γωγούς και ο άργιλος μαζεύεται
από κοντινές παραλίες της Καρπά-
θου. 

Αργές κινήσεις 
Στη διαδικασία να φτιάξουν σαπούνι
και να το πουλήσουν μπήκαν τον
τελευταίο χρόνο. Δεν κάνουν γρή-
γορες κινήσεις, τα βήματά τους είναι
αργά και σταθερά. Έφτιαξαν ένα
site, από το οποίο γνωστοί και φίλοι
άρχισαν να αγοράζουν σαπούνια.
Όταν τα δοκίμασαν, τα ξαναπήραν
και έτσι γίνονται γνωστοί «από στόμα
σε στόμα». «Οι πελάτες μας είναι
αυτοί που μας κάνουν γνωστούς»,

σημειώνει η κα Εύη. 
Επιπλέον, εκτός από τις διαδικτυακές
πωλήσεις, τα σαπούνια τους υπάρ-

χουν στο γεωπονικό τους κατάστημα
στην Κάρπαθο, σε κάποια ακόμα
στο νησί και σε ένα τουριστικό στην
Πάρο. Με τον τουρισμό δεν κάνουν
πολλά πράγματα, κατά κύριο λόγο
τους προτιμούν Έλληνες κατανα-
λωτές. «Είμαστε πολύ επιλεκτικοί,
πηγαίνουμε εκεί που μας θέλουν
πραγματικά», τόνισε χαρακτηριστικά
η κα Εύη. 

Πως φτιάχνονται
Πέρυσι έφτιαξαν 2.000 σα-
πούνια και φέτος ο αριθμός
αυξήθηκε περισσότερο. Μά-

λιστα, ήδη τους τελειώνουν

τα αποθέματα. Η διαδικασία παρα-
γωγής προϋποθέτει αρκετό χρόνο.
Τα σαπούνια τους θέλουν δυο με
τρεις μήνες για να ωριμάσουν. Χρη-
σιμοποιούν έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο, καυστική σόδα και αιθέρια
έλαια, από τα βότανα που μαζεύουν
οι ίδιοι από τη φάρμα τους. Εκεί κά-
νουν και την εκχύλιση για να πάρουν
τα έλαια. 
Για την παραγωγή σαπουνιού εφαρ-
μόζουν την κρύα μέθοδο σαπωνο-
ποίησης. Δεν χρησιμοποιούν κα-
θόλου φλόγα και έτσι μένουν τα
«καλά» συστατικά, οι βιταμίνες Α
και Ε που είναι απαραίτητες για το
δέρμα. «Έχουμε ιδιαίτερη μέθοδο
για το σαπούνι, για παράδειγμα,
χρησιμοποιούμε αρκετό χυμό λε-
μόνι», τονίζει η κα Εύη και προσθέτει
πως όλα τους τα προϊόντα τα δοκι-
μάζει πρώτα η οικογένεια.

Στην Κάρπαθο
Η οικογένεια Λαχανά ζει στην Κάρ-
παθο. Η μαμά Κάριν από τη Γερμανία
γνώρισε ως φοιτήτρια τον πατέρα
της Εύης, τον παντρεύτηκε και τον
ακολούθησε στο νησί, όπου ζουν
μέχρι σήμερα. Η Εύη αυτή τη στιγμή
δεν έχει μόνιμο τόπο κατοικίας. Κα-
θώς δεν έχει σταθερή εργασία, πη-
γαινοέρχεται σε Αθήνα και Κάρπαθο. 
Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και
ήρθε στην πρωτεύουσα για να ερ-
γαστεί. Ωστόσο, τώρα, με την οι-
κογενειακή επιχείρηση, η ιδέα της
επιστροφής στο νησί αρχίζει να την
γοητεύει. 

13ρεπορτάζΣάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Σαπούνια 100% φυσικά, 
με οικολογικό τρόπο
παραγωγής φτιάχνει 
η οικογένεια Λαχανά στην
Κάρπαθο, ακολουθώντας
παραδοσιακή συνταγή. 
Τα δοκιμάζουν οι ίδιοι και
μετά τα πωλούν, πρώτα 
σε φίλους και γνωστούς, 
οι οποίοι σιγά-σιγά τους
βοηθούν να αποκτήσουν το
δικό τους, μεγαλύτερο κοινό. 

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH 
(arampatzi@paragogi.net)

Η ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙ  ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικό σαπούνι, με άρωμα Αιγαίου

Όλες τους οι πρώτες ύλες

είναι βρώσιμες και δεν

προστίθεται κανένα

τεχνητό άρωμα

ΗΕύη εξηγεί γιατί είναι διαφορετικοί από τους
άλλους. «Είμαστε από τους λίγους που φτιάχνουν

χειροποίητα σαπούνια προσεγμένα», σημειώνει
χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Τα προϊόντα μας
δεν είναι ούτε χύμα, όπως τα περισσότερα χειροποίητα
που δεν έχουν ούτε καν συσκευασία, ούτε όμως
και βιομηχανοποιημένα. Συνδυάζουμε το χειροποίητο
σαπούνι με τη σωστή παραγωγή». Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι οι βιομηχανίες παραγωγής σαπουνιού
πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν παρθένο ελαιόλαδο,

αλλά χρησιμοποιημένα λάδια. 
Επιπλέον, στη Λαούτα ακολουθούν έναν παλιό
κανόνα των γυναικών για τα καλλυντικά τους: «Μην
βάζεις τίποτα στο πρόσωπό σου, εάν δεν μπορείς
να το φας». Έτσι, όλες οι πρώτες ύλες, από το λάδι
μέχρι το μέλι και το γάλα, είναι βρώσιμες. Πρόσθετα
αρώματα δεν έχουν, μόνο ότι βγάζουν τα αιθέρια
έλαια. Σύμφωνα με την κα Εύη, με τα σαπούνια
τους μπορούν να αντικατασταθούν ακριβά προϊόντα,
όπως οι κρέμες. 

Γιατί ξεχωρίζει

Αγώνας δρόμου
για τα πράσινα μήλα

Τα περιθώρια δράσεων για τη διά-
θεση των πράσινων μήλων, μετά

τα νέα, αυστηρά όρια καταλοίπων
διφαινυλαμίνης που έχει θέσει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, μελετά το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, προκειμένου να στηρίξει τους
Έλληνες παραγωγούς. Τα όρια αυτά,
από 5 μιλιγραμμάρια το κιλό έχουν
περιοριστεί φέτος δραστικά στο 0,1
μιλιγραμμάριο το κιλό. Πέρσι, η Δι-
εύθυνση Φυτοπροστασίας του ΥπΑΑΤ
είχε δώσει κατ’ εξαίρεση άδεια για
τη χρήση διφαινυλαμίνης και έτσι
δεν υπήρχε πρόβλημα στη διάθεση
των πράσινων μήλων. 
Ωστόσο, φέτος, το υπουργείο είναι
υποχρεωμένο να σεβαστεί το νέο κα-
νονιστικό πλαίσιο της Κομισιόν, που
δεν αφήνει περιθώρια διάθεσής τους
στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. Για
το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
στο υπουργείο, υπό την προεδρία
του αναπληρωτή υπουργού Μάξιμου
Χαρακόπουλου, στην οποία συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι των μηλοπαρα-
γωγών της Αγιάς. 
Ο κ. Χαρακόπουλος ενημέρωσε τους
αγρότες για τις πρωτοβουλίες που
έχει λάβει το υπουργείο για τη διάθεση
των πράσινων μήλων, στο πλαίσιο
των νέων, αυστηρών κανονισμών της
Ε.Ε., καθώς επίσης και για τις δυνα-
τότητες αναδιάρθρωσης των καλ-
λιεργειών μέσω επιδοτούμενων προ-
γραμμάτων. 
«Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα προ-
κειμένου να υπάρξει διάθεση του
προϊόντος σε τρίτες χώρες», ανέφερε
ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέ-
τοντας ότι «έχουμε επισήμως ζητήσει
από την Γενική Διεύθυνση Υγείας και
Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, αλλά και από την αρμόδια
αρχή της Ρωσίας, να μας γνωστοποι-
ήσουν ποια είναι τα κατώτερα ανεκτά
όρια καταλοίπων διφαινυλαμίνης στη
ρωσική αγορά, έτσι ώστε να εξετά-
σουμε την προοπτική εξαγωγής του
προϊόντος. Είμαστε εν αναμονή αυτών
των απαντήσεων, προκειμένου να
ξαναδούμε τη δυνατότητα της κατ’
εξαίρεση χορήγησης άδειας χρήσης
διφαινυλαμίνης στα πράσινα μήλα». 
Όσον αφορά στη μεσοπρόθεσμη αν-
τιμετώπιση του προβλήματος, το
υπουργείο ενημέρωσε τους εκπρο-
σώπους των μηλοπαραγωγών της
Αγιάς για τα επιδοτούμενα από την
Ε.Ε. επιχειρησιακά προγράμματα στα-
διακής αναδιάρθρωσης των καλλιερ-
γειών πράσινου μήλου, που μπορούν
να υλοποιηθούν μέσα από τις Οργα-
νώσεις Παραγωγών.

Η Εύη Λαχανά με τη μητέρα της Κάριν και την αδερφή της, Ντίνα.



Τ
ις σχετικές ανακοινώσεις

έκανε ο πρόεδρος της Ένω-
σης Συνεταιριστικών Τρα-
πεζών Ν. Μυρτάκης, κατά

τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου,
μετά από συνομιλίες που είχε με εκ-
προσώπους του Ιδρύματος Ταμιευ-
τηρίων της Γερμανίας. 
Στο μεταξύ, αγώνα δρόμου έχουν
ξεκινήσει έξι συνεταιριστικές τρά-
πεζες για την αύξηση του μετοχικού
τους κεφαλαίου κατά 58 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου θεωρείται απα-
ραίτητη για να βγουν από το "κόκ-
κινο" και εντός του Οκτωβρίου να
προχωρήσει και το σχέδιο για την
Τράπεζα των μικρομεσαίων. Οι επι-
σφάλειες είναι στο 25%, ενώ όπως
αναφέρθηκε σε κοινή συνέντευξη
Τύπου της ΕΣΕΕ της ΓΣΕΒΕΕ και της
Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών,
η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει τις
εξελίξεις, καθώς δεν δημιουργείται
νέα τράπεζα στην ελληνική αγορά,
αλλά προσαρμόζονται οι υφιστά-
μενες συνεταιριστικές στις ανάγκες
των μικρομεσαίων. 
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένω-

σης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ν.
Μυρτάκης, «ενδιαφερόμαστε να συ-
νεργαστούμε με οποιοδήποτε τρα-
πεζικό ίδρυμα με παρόμοια χαρα-
κτηριστικά και με το Ίδρυμα Ταμι-
ευτηρίων της Γερμανίας έχουμε κάνει
συζητήσεις. Μας ενδιαφέρει να απο-
κτήσουμε μια γραμμή ρευστότητας,
αν και οι Γερμανοί θέλουν αυτόνομη
παρουσία, ενώ έχουν δεσμευτεί ότι
δεν θα πάνε σε πόλεις που έχουν
παρουσία οι συνεταιριστικές. Πιλο-
τικά, οι Γερμανοί θα ξεκινήσουν σε
ένα εξάμηνο. Μας θεωρούν συγγενή
τραπεζικά ιδρύματα και ίσως σε κά-
ποιες εργασίες λιανικής να υπάρξει
συνεργασία ή σε κεντρικό επίπεδο,
αντλώντας ρευστότητα αλλά δεν
θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κε-
φάλαιο της Τράπεζας μικρομεσαίων». 
Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι
προϊόν επιμελητηριακό, όπως ση-
μειώθηκε σχετικά, και στηρίχθηκε
η ανάπτυξή τους στα 200.000 μέλη
τους, αλλά μέχρι τα 700.000 που
είναι οι μικρομεσαίοι πανελλαδικά
υπάρχουν δυνατότητες προσέλκυ-
σης καταθέσεων. Ο κ. Μυρτάκης

ανέφερε, ακόμη, ότι για την κεφα-
λαιακή ενίσχυση των συνεταιριστι-
κών τραπεζών απαιτούνται με βάση
τα στοιχεία 63 εκατ. ευρώ και τα
ποσά που θα υποβάλλουν στα ενη-
μερωτικά δελτία οι συνεταιριστικές
είναι 82 εκατ. ευρώ. Άρα, υπάρχει
υπερκάλυψη και γνωστοποιήθηκε
ότι συμμετέχουν στο σχήμα εκτός
από την ενίσχυση κεντρικού συν-
τονιστικού ρόλου της Πανελλήνιας
Τράπεζας, οι Συνεταιριστικές τρά-
πεζες Δυτικής Μακεδονίας, Δωδε-
κανήσου, Εύβοιας, Ηπείρου και Σερ-
ρών και σταδιακά θα μπορέσουν
να ενταχθούν και άλλοι ανάλογα με
τις κεφαλαιακές ανάγκες όπως θα
διαμορφωθούν. 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συ-
νομοσπονδία Επαγγελματιών Βιο-
τεχνών Εμπόρων Ελλάδος) Γ. Καβ-
βαθάς σχολίασε ότι το νέο σχήμα
με βάση τις υγιείς συνεταιριστικές
τράπεζες, θα λειτουργήσει συμπλη-
ρωματικά με τη στήριξη όλων των
επαγγελματιών βιοτεχνικών μικρο-
μεσαίων της χώρας και με τη στήριξη
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
και μπορεί να καταστεί μοχλός ανά-
πτυξης για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συ-
νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
Β. Κορκίδης σημείωσε ότι θα στη-
ρίξουν την προσπάθεια, αλλά πρώτα
πρέπει να αποδείξει το τραπεζικό
σύστημα ότι διαθέτει κεφαλαιακή
επάρκεια. Το σχήμα θα προχωρήσει
σε συνεργασία με την ΕΤΕπ (Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και με
το Πρόγραμμα Jessica και Jeremy
και με το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης)
για άντληση ρευστότητας ενώ θα
υπάρξει προσαρμογή προϊόντων
και υπηρεσιών στις ανάγκες των
ΜΜΕ, οι οποίοι σημειώνεται ότι θα
μπορούν να συμμετάσχουν και στο
μετοχικό κεφάλαιο των συνεταιρι-
στικών τραπεζών. 
Τέλος, κατά 6.201 έχουν αυξηθεί τα
μέλη στις συνεταιριστικές τράπεζες
το τελευταίο διάστημα δείχνοντας
με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη
τους στο θεσμό.
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Σε Πελοπόννησο και Μακεδονία θα δραστηριοποιηθεί εντός
εξαμήνου το Ίδρυμα Ταμιευτηρίων της Γερμανίας, προσφέροντας

υβριδικά τραπεζικά προϊόντα, κυρίως για μικρομεσαίους, με στόχο
την ανάπτυξη στις συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας.

Της ΒοΥλας ΜαλαΙνοΥ Τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της
Γενικής Συνέλευσής του Ελ-

ληνογερμανικού Επιμελητηρίου,
ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμιευ-
τηρίων της Γερμανίας, Georg Fah-
renschon, είχε τονίσει την άμεση
δημιουργία δικτύου τοπικών τρα-
πεζών στα πρότυπα των Γερμα-
νικών Ταμιευτηρίων, επισημαί-
νοντας ότι «σε πρώτη φάση εξε-
τάζουμε με τους Έλληνες εταίρους
μας τη δημιουργία δύο μονάδων
στην Κεντρική Μακεδονία και
στην Πελοπόννησο. 
Επιπλέον, δρομολογούμε την
ίδρυση Συνδέσμου Ταμιευτηρίων
στην Αθήνα, που θα συντονίζει
τη συνεργασία και την ίδρυση
νέων ιδρυμάτων», κάτι που θα
συζητούσε το όλο επιχειρηματικό
σχέδιο με τον κ. Heinrich Haasis,
πρόεδρο του Παγκοσμίου Ιδρύ-
ματος Ταμιευτηρίων, τον υφυ-
πουργό Εργασίας της Γερμανίας,
αρμόδιο για τις ελληνογερμανικές
σχέσεις, Χ. Φούχτελ, και την ελ-
ληνική κυβέρνηση. 

Δίκτυο ταμιευτηρίων
κατά τα 

γερμανικά πρότυπα

Εξετάζεται η δημιουργία

δύο μονάδων σε Κεντρική

Μακεδονία 

και Πελοπόννησο

Σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη
φέτα, τη μοναδικότητα του οποίου προ-
σπαθούν να διαφυλάξουν εντός και εκτός

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ολλανδοδανικός
όμιλος Arla ετοιμάζει συνεργασία με τη βορει-
οελλαδίτικη ΜΕΒΓΑΛ.
Η Arla ζητά από τη ΜΕΒΓΑΛ να παράγει φέτα
για λογαριασμό της, προωθώντας την στις διε-
θνείς αγορές. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση
δραστηριοποιείται και στον Καναδά, μία χώρα
η οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα της φέτας
με τις διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση
της χρήσης της ονομασίας να συνεχίζονται,
καθώς η Κομισιόν δεν έχει ακόμα αποφανθεί
επί του ζητήματος. 
Αξίζει, δε, να επισημανθεί πως η επιχείρηση επι-
διώκει την εισβολή της στην ελληνική αγορά

φέτας για δεύτερη φορά, έπειτα από τη λύση
της συνεργασίας της με τη ΔΕΛΤΑ σχεδόν πριν
10 χρόνια. 
Στόχος της Arla, μέσω αυτής της συνεργασίας,
είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων
της, όχι μόνο της θυγατρικής στην Ελλάδα αλλά
και του ομίλου. 
Για τη συνεργασία προς το παρόν δεν υπάρχουν
αντιδράσεις, αλλά οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θέλουν
η συνεργασία «να εξελιχθεί προς όφελος όλων». 

«Μήλον της έριδος» η φέτα
Υπενθυμίζεται, πως το 2005 το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο αποφάνθηκε πως η φέτα είναι καθαρά
και μόνο ελληνικό προϊόν, απορρίπτοντας τις
προσφυγές, στις οποίες είχαν προχωρήσει Γερμανία
και Δανία κατά της απόφασης της Ε.Ε. το 2002.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ονομασία
«φέτα» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το
τυρί που προέρχεται από την Ελλάδα και συγ-
κεκριμένα από το Νομό Λέσβου. 
Στο μεταξύ, τον περασμένο μήνα στη συνάντηση
που είχαν στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών
και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας (ΣΕΚ), στο επίκεντρο της οποίας βρέ-
θηκαν οι μαραθώνιες διαβουλεύσεις της Ε.Ε.
με τον Καναδά, στα πλαίσια της σύναψης Συμ-
φωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και ιδιαίτερα όσον
αφορά το θέμα της «φέτας», συμφωνήθηκε ότι
για την Ελλάδα αποτελεί Casus belli να γίνει
κάτι τέτοιο διότι θα είναι καταστροφικό για την
αιγοπροβατοτροφία της χώρας και την εθνική
οικονομία. 

Συνεργασία Αrla με τη ΜΕΒΓΑΛ

Γερμανική στήριξη… στις ελληνικές 
συνεταιριστικές τράπεζες



Λ
άθη, παραλήψεις,

αλλά και ελλείψεις
στα στοιχεία του
υπουργείου Οικο-

νομικών για την ακίνητη πε-
ριουσία, δημιούργησαν κενά
στο νέο νόμο με τα οποία θα
βρεθούν αντιμέτωποι χιλιάδες
φορολογούμενοι, κάτοχοι κυ-
ρίως αγροτεμαχίων. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι τα στοιχεία
που δόθηκαν από το υπουρ-
γείο Oικονομικών, στα επιτε-
λεία των κομμάτων προκει-
μένου να διατυπώσουν τις
απόψεις τους για τις νέες δια-
τάξεις, ήταν κατά προσέγγιση,
δεν ήταν επικαιροποιημένα
και περιελάμβαναν πολλές
ανακρίβειες και λάθη, με απο-
τέλεσμα να μην μπορεί να
γίνει δουλειά πάνω σε πραγ-
ματικά στοιχεία. Άλλωστε το
γεγονός ότι δεν υπάρχει πε-
ριουσιολόγιο και κτηματολό-
γιο, δυσκολεύει τα στελέχη
του υπουργείου Οικονομικών
να δημιουργήσουν μια φορο-
λογική πολιτική για τα αγρο-
τεμάχια, που να βασίζεται πά-
νω σε πραγματικά δεδομένα.
Επίσης, όπως σημειώνουν στε-
λέχη του υπουργείου η νέα
υποχρεωτική δήλωση των
αγροτεμαχίων από τους ιδιο-
κτήτες και πάλι δεν βοηθά
στο να δημιουργηθεί μια
πραγματική εικόνα, καθώς για
διαφόρους λόγους πολλοί
είναι αυτοί που θα αποφύγουν
να τα δηλώσουν. 

Βάση… εκτιμήσεων
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, όλα
τα σενάρια για το φόρο που
έχουν μέχρι σήμερα δει το
φως της δημοσιότητας, έχουν
γίνει με βάση εκτιμήσεις για
το σύνολο της ακίνητης πε-
ριουσίας. 
Οι φορολογούμενοι λοιπόν
είναι δεδομένο, πλέον, ότι θα
βρεθούν αντιμέτωποι με τα
κενά που ανέδειξε ο νέος νό-
μος και ως εκ τούτου θα πλη-
ρώσουν ακριβά τις ελλείψεις
και τα λάθη που εντοπίστηκαν
στη βάση δεδομένων του
υπουργείου Οικονομικών.
Έστω και αν τα στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών
έχουν κληθεί να λύσουν το

γρίφο των μεγάλων κενών
που έχει αφήσει η ελλιπής κτη-
ματογράφηση της χώρας, τα
σχέδια του νέου φόρου που
έχουν δει το φως της δημο-
σιότητας δείχνουν ότι εκα-
τομμύρια φορολογουμένων

θα αναγκαστούν να πληρώ-
σουν διπλό και τριπλό φόρο,
εξαιτίας της προχειρότητας
με την οποία αντιμετώπισε
όλη τη διαδικασία η κυβέρ-
νηση. Ήδη το υπουργείο γνω-
ρίζει ότι το 20%-25% των

αγροτεμαχίων δεν έχει εντο-
πιστεί από τους ιδιοκτήτες
τους. Δηλαδή, χιλιάδες ιδιο-
κτήτες αγροτεμαχίων δεν ξέ-
ρουν που βρίσκονται, ποια εί-
ναι η πραγματική τους αξία
και το συνολικό τους εμβαδόν.
Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες
αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί
κατά προσέγγιση και οι ιδιο-
κτήτες τους θα κληθούν να
πληρώσουν τον νέο φόρο για
αγροτεμάχια που δεν γνωρί-
ζουν που βρίσκονται και κυ-
ρίως δεν τους αποφέρουν κα-
νένα έσοδο. 

Τα καταπατημένα 
Διπλό φόρο θα πληρώσουν
και οι ιδιοκτήτες των καταπα-
τημένων αγροτεμαχίων, που,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, αγ-
γίζουν το 15% του συνόλου
των αγροτεμαχίων. Στις πε-
ρισσότερες από αυτές τις πε-
ριπτώσεις το υπουργείο Οι-
κονομικών θα στείλει εκκα-
θαριστικό με τον νέο φόρο
και στους καταπατητές που
τα δήλωσαν για να συγκεν-
τρώσουν τις προϋποθέσεις
περί δικαιώματος χρησικτη-
σίας, αλλά και στους νόμιμους
ιδιοκτήτες, οι οποίοι όμως δεν
μπορούν να έχουν κανένα
όφελος από την ιδιοκτησία
τους που έχει καταπατηθεί. 
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Το… έλλειμμα του κρατικού μηχανισμού θα κληθούν
να πληρώσουν χιλιάδες φορολογούμενοι που από τον
επόμενο χρόνο θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα κενά
που ανέδειξε ο νέος νόμος για τη φορολόγηση της
ακίνητης περιουσίας. 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

«Ελάτε, πάρτε το»! Οι εφοριακοί ακούνε αυτή
τη φράση καθημερινά από αγανακτισμένους

φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη, δεν μπορούν να τα πληρώσουν, αλλά έχουν
ακίνητη περιουσία με την οποία θα μπορούσαν
να… πατσίσουν την οφειλή. Το πρόβλημα είναι
ότι δεν υπάρχει νομικό υπόβαθρο. Όσο και να
θέλει ο έφορος να... βοηθήσει, δεν προβλέπεται
εξόφληση οφειλών σε... είδος. Αυτό, ως φαίνεται,
πάει να ανατραπεί.  Με διάταξη νόμου, την οποία
έχει στα… σκαριά το υπουργείο Οικονομικών και

προσανατολίζεται να ενσωματώσει στο νο-
μοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακι-

νήτων, προβλέπε-
ται ότι «με

απόφαση του
Γενικού Γραμ-

ματέα Δημοσίων Εσόδων
μπορεί να επιτραπεί

η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου
φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία
να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή
του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας
του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαί-
τησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού
στο ελληνικό δημόσιο ή με μεταβίβαση σε αυτό
της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, ίσης του-
λάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου
φόρου». Ακολουθεί μια κρίσιμη διευκρίνιση: «Σε
περίπτωση μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας
του ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο, η τυχόν
διαφορά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μεταξύ
της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και του
οφειλόμενου φόρου δεν επιστρέφεται». Όπως
σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος τους υπουργείου
Οικονομικών, «Το Δημόσιο προφανώς δεν ενδια-
φέρεται να μαζέψει χωράφια και σπίτια» και
σημειώνει ότι  βασικό μέλημα της διάταξης δεν

είναι να «πατσίζει» χρέη με ακίνητα,
αλλά να ανοίξει ο δρόμος, ώστε αν

υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, η οποία
μπλοκάρει τη μεταβίβαση λόγω αδυναμίας έκδοσης
φορολογικής ενημερότητας, να μπορεί ο φορο-
λογούμενος να πουλήσει το ακίνητο και από το
τίμημα να ξεπληρώσει το χρέος του.

Πληρώστε με… χωράφια τους φόρους

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ελλιπή στοιχεία φουσκώνουν τους φόρους

8Για τα αγροτεμάχια εκτός
σχεδίου πόλης ή οικισμού
προκύπτει από τον Βασικό
Συντελεστή Φορολογίας που
ορίζεται σε 0,15 λεπτά του
ευρώ (0,0015 ευρώ) ανά τε-
τραγωνικό μέτρο σε συν-
δυασμό, κατά περίπτωση,
με επιπλέον συντελεστές ως
εξής: 

•Αναλόγως της θέσης, προσ-
διορίζεται ο Συντελεστής
Θέση που αντιστοιχεί στην
ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία
του δημοτικού διαμερίσματος
στο οποίο ανήκει το γήπεδο. 

•Αναλόγως της χρήσης του
αγροτεμαχίου, προσδιορίζεται
ο Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.)
που κυμαίνεται από 0,5 ως
2,5. 

•Αναλόγως της απόστασης
από τη θάλασσα, προσδιο-
ρίζεται ο Συντελεστής Από-
στασης από Θάλασσα, που
μπορεί και να τριπλασιάσουν
το φόρο. 

•Αναλόγως με την επιφάνεια
του γηπέδου, προσδιορίζεται
ο Συντελεστής Απομείωσης
Επιφάνειας. 

Ο υπολογισμός 
του φόρου

για τα αγροτεμάχια 
(με τα έως τώρα σενάρια)



Τ
ο σχετικό σχέδιο απόφασης

για τον Κανονισμό Απονομής
Ελληνικού Σήματος στο γάλα
και τα γαλακτοκομικά προ-

ϊόντα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Παραγωγής», έτοιμο και το επό-
μενο διάστημα αναμένεται να τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση, αποκαθι-
στώντας την ζημιά που προκάλεσε η
κατάργηση της αγορανομικής διά-
ταξης για την αναγραφή της προ-
έλευσης του γάλακτος στη συσκευα-
σία. 
Οι προδιαγραφές που έχουν ήδη θε-
σπιστεί, θέτουν ως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση το νωπό γάλα που χρησι-
μοποιείται για την παραγωγή των γα-
λακτοκομικών προϊόντων να παρά-
γεται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
στην Ελλάδα. 
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατά
τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρία-
σης της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος
του υπουργείου Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας παρουσιάστηκε
και εγκρίθηκε το σχέδιο του Κανονι-
σμού, βασικοί συντάκτες του οποίου
είναι οι κυρίες Μ. Σπέντζου -προϊστα-
μένη Τμήματος Προδιαγραφών και
Ε. Οικονόμου -υπεύθυνη Γραφείου
Ελέγχου Αγοράς του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανισμού Δήμητρα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ορίστηκε επίσημα ως ο φορέας απο-
νομής του Ελληνικού Σήματος, δε-
δομένου ότι υπηρεσιακοί παράγοντες
του οποίου συνέταξαν τον Κανονισμό
με τη συμβολή Τεχνικής Επιτροπής

από εκπροσώπους φορέων παραγω-
γής, μεταποίησης, καταναλωτών, επι-
στήμης, κρατικών υπηρεσιών και συλ-
λογικών οργάνων, ακολουθώντας κα-
νόνες προτυποποίησης και αξιοποι-
ώντας την εμπειρία που διαθέτει ο
ΕΛΓΟ στον τομέα του γάλακτος και
στη σύνταξη προδιαγραφών. 

Ποιους αφορά
Το σχέδιο προβλέπει ότι το Ελληνικό
Σήμα απονέμεται στις επιχειρήσεις
που συμμορφώνονται με τις απαιτή-
σεις του Κανονισμού, όσον αφορά
στην παραγωγή των προϊόντων (σύμ-
φωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών): 
i)  είδη γάλακτος
ii)διατηρημένα γάλατα, μερικά και

ολικά αφυδατωμένα
iii)αφρόγαλα, βούτυρο και γαλακτικές

λιπαρές ύλες
iv)γιαούρτι
v)τυροκομικά προϊόντα
vi)ρυζόγαλο, κρέμα και επιδόρπια με

βάση το γάλα. 
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κα-

νονισμό που εγκρίθηκε από την
αρμόδια Επιτροπή, βασικές απαι-
τήσεις για την απονομή του Ελ-

ληνικού Σήματος είναι:
i) οι εγκαταστάσεις επεξεργα-

σίας/συσκευασίας γάλακτος και
παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων, να εδρεύουν στην
Ελλάδα. 

ii) το νωπό γάλα (αγελαδινό, πρόβειο,
γίδινο) που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή των προϊόντων, να πα-
ράγεται σε κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις στην Ελλάδα. 

iii)τα γαλακτοκομικά προϊόντα που
χρησιμοποιούνται ως συστατικά
άλλων προϊόντων του Κανονισμού,
να είναι ελληνικής προέλευσης.

iv)το ρύζι που χρησιμοποιείται στο
"ρυζόγαλο", να είναι ελληνικής προ-
έλευσης. 

v) το 75% τουλάχιστον του γάλακτος
και των προϊόντων του (αναγόμενο
σε νωπό γάλα), που χρησιμοποιείται
στα "επιδόρπια με βάση το γάλα",
να είναι ελληνικής προέλευσης. 

vi) το μέλι που χρησιμοποιείται στα
"επιδόρπια με βάση το γάλα", να
είναι ελληνικής προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προς δια-
βούλευση κείμενο διευκρινίζει ανα-
λυτικά τις προϋποθέσεις για κάθε κα-
τηγορία προϊόντος ανά το είδος του,
προκειμένου να γίνει ρεαλιστική η
δυνατότητα απόδοσης του σήματος
σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν
πιο ελαστικές απαιτήσεις. Για παρά-
δειγμα στα επιδόρπια –που είναι το
πιο δύσκολο κομμάτι– προβλέπεται
η δυνατότητα προσθήκης φρούτων
ή άλλων συστατικών εισαγωγής στο
βαθμό που αυτά δεν παράγονται στην
Ελλάδα. 
Παράλληλα, η ισχύς του εν λόγω κα-
νονισμού είναι συμβατή με την ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς ο σχετικός
Νόμος (Ν. 4072/2012) που ορίζει τη
θέσπιση του Κανονισμού Απονομής
Ελληνικού Σήματος έχει λάβει όλες
τις εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. 

Ελληνική πρώτη ύλη
Όσον αφορά τώρα στο επιχείρημα
που αναφέρει ότι η εγχώρια παραγωγή
αγελαδινού γάλακτος δεν επαρκεί
για την κάλυψη των αναγκών της εγ-
χώριας γαλακτοβιομηχανίας, οι ίδιες
πηγές σημειώνουν ότι «οι βιομηχανίες
θα πρέπει να εξασφαλίζουν, για τα
προϊόντα στα οποία έχουν λάβει το
Ελληνικό Σήμα, ότι η πρώτη ύλη είναι
ελληνική, διατηρώντας τη δυνατότητα
παραγωγή άλλων κωδικών, στους
οποίους θα μπορούν να χρησιμοποι-

ούν εισαγόμενες πρώτες ύλες και δεν
θα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση». 
Σημειώνεται ότι η εγχώρια παραγωγή
σε αγελαδινό γάλα υποχωρεί συνεχώς
και σήμερα υπολογίζεται σε περίπου
600.000 τόνους, έναντι 850.000 που
είναι το ύψος της ποσόστωσης της
Ελλάδας. 
Επίσης, στον Κανονισμό προβλέπεται
ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με βάση τις αρ-
μοδιότητές και τη δομή του, απονέμει
το Ελληνικό Σήμα στο Γάλα και τα Γα-
λακτοκομικά Προϊόντα, με ένα συμ-
βολικό τέλος χρήσης χωρίς να επι-
βαρύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις
που θα χρησιμοποιήσουν το Σήμα
στα προιόντα τους.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη νο-
μοθεσία ( Ν. 4072/2012) ο Κανονισμός
Απονομής, αφού ολοκληρωθεί και η
δημόσια διαβούλευση του, θα τεθεί
σε ισχύ με Κοινή Υπουργική Απόφαση
του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Με τη «βούλα» ελληνικό το γάλα
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Γάλα, γιαούρτι, ρυζόγαλο,
βούτυρο και γαλακτοκομικά
προϊόντα ελληνικά με τη
«βούλα» του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού
Δήμητρα αποκτά η χώρα μας. 

Στον κανονισμό

προβλέπεται ότι ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ απονέμει 

το Ελληνικό Σήμα στο Γάλα

και τα Γαλακτοκομικά

Προϊόντα, με ένα

συμβολικό τέλος χρήσης

χωρίς να επιβαρύνει 

τις ελληνικές

επιχειρήσεις που θα

χρησιμοποιήσουν το Σήμα 

Υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό αποστέλλουν τις επόμενες μέρες οι
κτηνοτρόφοι – γαλακτοπαραγωγοί. Σύμφωνα με όσα τονίζουν οι

κτηνοτρόφοι, η μη αναγραφή της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα γα-
λακτοκομικά προϊόντα είναι μια εξέλιξη που θα επιφέρει βαρύ πλήγμα στον
ήδη δοκιμαζόμενο κλάδο της κτηνοτροφίας, ενώ μια τέτοια απόφαση
εξυπηρετεί μόνο τις πολυεθνικές και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ,
υποβαθμίζει το προϊόν και παραπλανεί τον Έλληνα καταναλωτή. 
Στην επιτροπή αγώνα που συστάθηκε μετέχουν, οι Θανάσης Βασιλέκας (Ένωση
Φυλής Χολστάιν και Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Πασχάλης Γκλαβίνας,
(Πανελλήνιος Σύλλογος Αγελαδοτρόφων), Νίκος Ζδάνης, (ΘΕΣγάλα), Γιώργος
Κεφαλάς, (Πανελλαδικός Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων) και Δημήτρης Παπαδάκης
(Σύλλογος Αγελαδοτρόφων Κεντρικής Μακεδονίας). 

Στον πρωθυπουργό 
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Σ
ε ειδική εκδήλωση που διορ-

γάνωσε η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία στην Κομοτηνή, για
τους τοπικούς παραγωγούς

και τους συνεργάτες της από τους
Νομούς της Θράκης, η διοίκηση της
εταιρείας παρουσίασε τους στόχους
της, που είναι να καλύψει μέσα στην
επόμενη τριετία εξ’ ολοκλήρου τις
ανάγκες παραγωγής των προϊόντων
της από ελληνικό κριθάρι. 

Το 2013 ήταν μια εξαιρετικά παρα-
γωγική χρονιά για το Πρόγραμμα
Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, καθώς η
εταιρεία προμηθεύτηκε 38.100 τόνους
ελληνικό κριθάρι από εγχώριους πα-
ραγωγούς για την παραγωγή της μπί-
ρας Amstel, ΑΛΦΑ και ΒΙΟΣ 5. Επίσης,
η εταιρεία διπλασίασε τον αριθμό
των παραγωγών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα και έτσι σήμερα συ-

νεργάζεται με 2.100 εγχώριους πα-
ραγωγούς, αριθμός διπλάσιος από
το 2012, μέσω 23 συνεταιρισμών και
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. 
«Όλοι εμείς στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία
ανταποκρινόμενοι στη δέσμευσή
μας για στήριξη της ελληνικής αγρο-
τικής οικονομίας, είμαστε ιδιαίτερα
περήφανοι για το Πρόγραμμα Συμ-
βολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού,
το οποίο συνεχίζεται για 7η συνεχό-
μενη χρονιά. Θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε θερμά τους 2.100 παρα-
γωγούς μας απ’ όλη την Ελλάδα για
τους 38.100 τόνους ελληνικού κρι-
θαριού, με τους οποίους μας προμή-
θευσαν τη χρονιά που πέρασε και να
καλωσορίσουμε τους νέους συνερ-
γάτες μας από την περιοχή της Θρά-
κης. Όλοι μαζί θα κάνουμε τον στόχο

μας πραγματικότητα, να παράγουμε
μπίρες εξ’ ολοκλήρου από υψηλής
ποιότητας ελληνικό κριθάρι μέσα
στην επόμενη τριετία», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κ. Ζωούλ-
λης Μηνά. 

Επένδυση στην… Ελλάδα 
Η εταιρεία, επιλέγοντας για έβδομη
συνεχόμενη χρονιά να προμηθεύεται
την πρώτη ύλη της από την ελληνική
γη, μέσω του Προγράμματος Συμ-
βολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού,
έχει πάρει συνολικά περίπου 108.600
τόνους υψηλής ποιότητας ελληνικού
κριθαριού από εγχώριους παραγω-
γούς. Η αξία της ποσότητας αυτής
ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ η προστιθέμενη αξία για την ελ-
ληνική κοινωνία ξεπερνάει τα 20 εκα-
τομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η βυνο-
ποίηση του κριθαριού πραγματοποι-
είται στα δύο ιδιόκτητα βυνοποιεία

της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη και
την Πάτρα, τα οποία είναι τα μοναδικά
βυνοποιεία που υπάρχουν στην Ελ-
λάδα. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία
μέσω του προγράμματος διατηρεί
πέντε Πειραματικούς Αγρούς Συμ-
βολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού,
οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί σε
πέντε διαφορετικές περιοχές, επιλεγ-
μένες βάσει των κλιματολογικών συν-
θηκών και του ενδιαφέροντος που
εκδηλώνεται από Έλληνες αγρότες.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία σε συνεργασία
με ελληνικά ινστιτούτα, το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Έλληνες
επιστήμονες έχει αναπτύξει ελληνικές
ποικιλίες κριθαριού προς όφελος της
εθνικής έρευνας και τεχνογνωσίας,
η καλλιέργεια των οποίων θα κατα-
στήσει το ελληνικό κριθάρι περισ-
σότερο ανταγωνιστικό και θα οδη-
γήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της
ελληνικής οικονομίας. 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Κριθάρι από τον τόπο σου!
Στους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης επεκτείνει η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας
Κριθαριού, που ξεκίνησε το 2008 στην περιοχή της Θράκης,
προσελκύοντας ακόμα περισσότερους παραγωγούς
βυνοποιήσιμου κριθαριού. 

Η
επέκταση της συμβολαιακής γεωργίας
στους Νομούς Ροδόπης και Έβρου
και ο ταυτόχρονος εμπλουτισμός της,

με την ένταξη στο σχεδιασμό και άλλων καλ-
λιεργειών, είναι στα άμεσα σχέδια της Ζυθο-
ποιίας Μακεδονίας-Θράκης, όπως τα περιέ-
γραψε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
Δημήτρης Πολιτόπουλος, υποδεχόμενος στις
εγκαταστάσεις της τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη. 
Η ζυθοποιία έχει προχωρήσει τα τελευταία

χρόνια στην παραγωγή της μπίρας “Βεργίνα”
με τη χρήση εγχώριας πρώτης ύλης (κριθάρι).
Ειδικότερα, από το 2006 για πρώτη φορά ένα
μέρος της αναγκαίας ποσότητας κριθαριού
αποκτήθηκε σε συνεργασία με ντόπιους καλ-
λιεργητές από την περιοχή της Ροδόπης, με
αποτέλεσμα το 2011, στο πλαίσιο της εφαρ-
μοζόμενης συμβολαιακής στρατηγικής της
εταιρείας, να έχουν καλλιεργηθεί για λογα-
ριασμό της περίπου 2.500 στρέμματα με κρι-
θάρι. Η ζυθοποιία ολοκλήρωσε τη συμφωνία
με ντόπιους παραγωγούς για συμβασιοποίηση
άλλων περίπου 4.000 στρεμμάτων γης, ώστε
κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο
(2013) να σπείρουν κριθάρι, καλύπτοντας το
40% με 50% των αναγκών της σε πρώτη ύλη. 

“Πετρέλαια” πάνω στη γη 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εταιρεία ρίχνει το
βάρος της και στην παραγωγή φυσικών ανα-
ψυκτικών και αφεψημάτων, χρησιμοποιώντας
ως πρώτες ύλες ελληνικά βότανα, φρούτα και

φυσικό νερό. Ο δρόμος για τη δραστηριότητα
αυτή άνοιξε με τροπολογία που πέρασε πριν
από περίπου δύο χρόνια και η οποία επιτρέπει
στις ζυθοποιίες να παράγουν και αναψυκτικά.
“Ναυαρχίδα” αυτής της προσπάθειας είναι το
παγωμένο τσάι “Tuvunu”, μια παγκόσμια κα-
τοχυρωμένη πατέντα με αποκλειστικά ελληνικό
βιολογικό τσάι, λεμόνι και μέλι, το οποίο αν-
τικαθιστά τη ζάχαρη που περιέχουν άλλα αν-
ταγωνιστικά προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό η
εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα συμβολαιακής
γεωργίας συνολικού προϋπολογισμού 400.000
ευρώ, με 200 παραγωγούς στην περιοχή της
Ξάνθης, από τους οποίους προμηθεύεται 80
τόνους βιολογικού τσαγιού. Μέχρι το τέλος
του έτους, μάλιστα, αναμένεται να έχουν ετοι-
μαστεί παγωμένα ροφήματα με χαμομήλι,
τίλιο, φασκόμηλο, αλλά και συνδυασμός τους. 
Για αξιοποίηση ενός “γιγάντιου χώρου του
τόπου μας, όπως είναι τα αρωματικά και φαρ-
μακευτικά φυτά του”, έκανε λόγο ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης,

μετά την ξενάγησή του στη μονάδα. “Έχουμε
την ικανότητα να παράξουμε κάτι, από έναν
πλούτο που είναι στην επιφάνεια της γης και
όχι μόνο στα έγκατά της, όπως είναι τα πετρέλαια
και τα αέρια. Το παγωμένο τσάι κάνει 200 δο-
λάρια το βαρέλι. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με
τα 'πετρέλαια' που έχουμε πάνω στη γη: μέντα,
χαμομήλι, δυόσμος, λουίζα και τσάι του βουνού”
είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Παράλληλα,
ο κ. Τσαυτάρης χαρακτήρισε “στρατηγικό πλε-
ονέκτημα” την αξιοποίηση όλου αυτού του
πλούτου που προσφέρει η γη, προτρέποντας
του νέους να ασχοληθούν, εκμεταλλευόμενοι
τις δυνατότητες δυναμικών καλλιεργειών. 
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος
της Ζυθοποιίας Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης
Πολιτόπουλος, ζήτησε την παρέμβαση του
υπουργού προκειμένου να υποστηριχθούν
ουσιαστικά οι αγρότες της ορεινής Θράκης,
οι οποίοι, ασχολούμενοι με τη συμβολαιακή
γεωργία αρωματικών φυτών, τροφοδοτούν
με την παραγωγή τους τη μονάδα. 

Συμβόλαια για το «χρυσάφι» της ελληνικής γης
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Ο
πως αναφέρει το ΑΠΕ-

ΜΠΕ, οι κοινές ερευνη-
τικές προσπάθειες με
στόχο την ανάπτυξη μιας

καινότομου τεχνολογίας για την
παραγωγή προϊόντων σε σκόνη
από γάλα γαϊδούρας άρχισαν πριν
από δύο χρόνια, με συμμετοχή του
Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων
και Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσ-
σαλίας και του Τμήματος Ζωικής
Παραγωγής, σε συνεργασία με επι-
στημονική ομάδα του Πανεπιστή-
μιου του Μπάρι της Ιταλίας, της
οποίας ηγούνται οι Ιταλοί καθηγητές
της Γεωπονικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου του Μπάρι Jovanni Mar-
temucci και Angela D' Alessandro.
Από πλευράς του ΤΕΙ Θεσσαλίας

συμμετέχουν ο καθηγητής Ζωικής
Παραγωγής Παναγιώτης Γούλας,
πρόεδρος του Ιδρύματος και ο επί-
κουρος καθηγητής του Τμήματος
Μηχανικής Βιοσυστημάτων Κων-
σταντίνος Πετρωτός. 
Τα προϊόντα που παρασκευάστηκαν
εμπλουτίστηκαν με διάφορα αρώ-
ματα αλλά και με έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο, για αύξηση –με υγιεινό
τρόπο– της θερμιδικής τους αξίας
και με σκοπό τη χρήση τους σαν
ενισχυτικά διατροφής σε ευαίσθητες
ηλικιακές ομάδες, όπως τα νεογέν-
νητα και οι ηλικιωμένοι. 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
έρευνας, η τεχνογνωσία των Ιταλών
επιστημόνων στην πρωτογενή πα-
ραγωγή του γάλακτος της γαϊδού-
ρας, σε συνεργασία με την υψηλή
εξειδίκευση του Εργαστηρίου Μη-
χανικής Τροφίμων και Βιοσυστη-
μάτων (www.fabe.gr) σε σύγχρονες
μεθόδους επεξεργασίας και ξήραν-
σης τροφίμων, απέδωσε ήδη ένα
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο
Ελλάδας για την κατοχύρωση της
μεθόδου και των προϊόντων της
και αναμένεται και η έκδοση ενός
ευρωπαϊκού, για το οποίο έχει γίνει
ήδη η σχετική αίτηση.

Πολλά υποσχόμενο προϊόν
Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις συν-
δυάζονται με την πρόσφατη προ-
σπάθεια από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
την κατοχύρωση του γάλακτος της
γαϊδούρας, που αποτελεί ένα πο-
λύτιμο τρόφιμο, με υψηλή περιε-
κτικότητα σε χρήσιμες πρωτεΐνες
για το ανθρώπινο ανοσοποιητικό
σύστημα, όπως η λυσοζύμη, η λα-
κτοφερίνη, η λακτοπεροξειδάση
και οι ανοσογλοβουλίνες σε ανά-

λογες ποσότητες με το μητρικό
γάλα. 
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυ-
νατότητα το ΤΕΙ Θεσσαλίας να πα-
ρέχει πολύτιμη τεχνογνωσία
σε επιχειρηματικές ομάδες,
που μετά τη δημιουργία
του νομοθετικού πλαι-
σίου που θα κατο-
χυρώνει το γάλα
της γαϊδούρας και
τα συναφή προ-
ϊόντα, σκέφτονται
να ασχοληθούν με
τη νέα και πολλά
υποσχόμενη δρα-
στηριότητα ή και να
παράσχει τεχνικές
συμβουλές στους φορείς
της Ελληνικής Πολιτείας

που επιφορτίστηκαν με την ανά-
δειξη της νέας αυτής δραστηριό-
τητας.

Προϊόντα σε μορφή σκόνης 
από γάλα γαϊδούρας με υψηλή
προστιθέμενη αξία, καθώς 
και μία καινοτόμος μέθοδος
παραγωγής τους, με χρήση
τεχνολογίας μεμβρανών,
υψηλής ομογενοποίησης και
κρυογενικής ξήρανσης, είναι 
το αποτέλεσμα της συνεργασίας
του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τη
Γεωπονική Σχολή του Ιταλικού
Πανεπιστημίου του Μπάρι. 

Το Εργαστήριο Μηχανικής Τρο-
φίμων και Βιοσυστημάτων του

ΤΕΙ Λάρισας είναι ενταγμένο στη
δομή του Τμήματος Μηχανικής Βιο-
συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας του ΤΕΙ Λάρισας και εξυ-
πηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες του εν λόγω Τμήματος.
Ιδρύθηκε το 2008 και στεγάζεται
σε ένα μοντέρνο, βιομηχανικού
τύπου κτίριο, με εμβαδό περίπου
250 τ.μ. Είναι πλήρως εξοπλισμένο
με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και
στελεχωμένο με προσωπικό με
υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα στον
ευρύτερο τομέα της Μηχανικής Τρο-
φίμων και Βιοσυστημάτων. 
Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι
–εκτός της διδασκαλίας σειράς μα-
θημάτων στον τομέα της Μηχανικής

των Αγροτικών Βιομηχανιών και
των Βιομηχανιών Τροφίμων και των
Βιοσυστημάτων– η διεξαγωγή προ-
ωθημένης έρευνας σε σύγχρονους
τομείς της Αγροτικής Βιομηχανίας
και της Βιομηχανίας των Τροφίμων
που αφορούν τουλάχιστον ορισμένες
τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η
τεχνολογία μεμβρανών και εφαρμογές
της στη συμπύκνωση υγρών τρο-
φίμων και απομόνωση βιοδραστικών
ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Επίσης, η τεχνολογία υπερκρίσιμης
εκχύλισης, η τεχνολογία ξήρανσης
με ψεκασμό (spray drying), η τε-
χνολογία διαχωρισμών με χρήση
ρητινών και βιομηχανικής χρωμα-
τογραφίας για απομόνωση βιοδρα-
στικών ουσιών υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας κ.ά. 

Η Γερμανία «τραβάει» τη φέτα
ΗΓερμανία είναι με διαφορά η

σημαντικότερη αγορά προς
την οποία κατευθύνονται οι εξαγωγές
ελληνικής φέτας, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του Τμήματος Οι-
κονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων του ελληνικού προξενείου
στο Ντύσσελντορφ. Σε όρους αξίας
η γερμανική αγορά απορροφά καθ’
όλο το διάστημα της τελευταίας
εξαετίας (2007-2012) σχεδόν το ένα
τρίτο των εξαγωγών φέτας, ενώ σε
όρους ποσότητας το μερίδιο της

γερμανικής αγοράς ανάμεσα στις
χώρες προορισμού των εξαγωγών
φέτας είναι ελαφρώς υψηλότερο,
έφτασε περίπου στο 36% το 2012. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε
ενημερωτικό της έγγραφο η Γραμ-
ματέας Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων Α’, στο Ντύσσελντορφ,
Aντιγόνη Mαριόλη, το 2012 οι εξα-
γωγές φέτας προς τη Γερμανία ξε-
πέρασαν τους 12.000 τόνους, επί
συνόλου περίπου 35.000 τόνων εξα-
γωγών φέτας. Σε όρους αξίας οι

εξαγωγές φέτας προς Γερμανία πλη-
σίασαν τα 70 εκατ. ευρώ, επί συνο-
λικής αξίας εξαγωγών 202 εκατ.
ευρώ. 
Η πορεία των εξαγωγών φέτας προς
τη Γερμανία έχει παρουσιάσει δια-
κυμάνσεις στο διάστημα 2007-2012
σε ό,τι αφορά την εξαγόμενη πο-
σότητα, ενώ σε όρους αξίας ήταν
ανοδική σε όλο το χρονικό αυτό
διάστημα. Συνολικά, στο διάστημα
2007-2012 η αξία των εξαγωγών
φέτας αυξήθηκε κατά 63%, από τα

42,5 εκατ. ευρώ στα σχεδόν 70 εκατ.
ευρώ το 2012. 
Σημειώνεται ότι σε σχέση με τις
άλλες τέσσερις βασικές χώρες προ-
ορισμού των εξαγωγών φέτας (Βρε-
τανία, Ιταλία, Σουηδία και ΗΠΑ), η
μέση τιμή των εξαγωγών φέτας
προς τη Γερμανία παραμένει η χα-
μηλότερη. Πρέπει, όμως, να σημει-
ωθεί ότι η Γερμανία είναι η αγορά
όπου παρατηρείται η σαφέστερη
ανοδική τάση σε ό,τι αφορά τη μέση
τιμή των εξαγωγών. 
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Σύγχρονη έρευνα





πειραματισμού που έγινε στο ΙΚΦ&Β
Λάρισας έδειξαν ότι ο συνδυασμός
των ποικιλιών μεταξύ σιτηρού και βίκου
παίζει σημαντικό ρόλο. Παρατηρήθηκε
ότι το κριθάρι, που είναι πρώιμη καλ-
λιέργεια, συνδυάζεται με τις πρώιμες
ποικιλίες βίκου και δίνει σανό συγκαλ-
λιεργούμενου μίγματος υψηλής ποι-
ότητας, ενώ η βρώμη πρέπει να προ-
τιμάται στη συγκαλλιέργεια με πιο όψι-
μες ποικιλίες. Η αναλογία συγκαλλιέρ-
γειας βίκου-σιτηρού επηρεάζεται ση-
μαντικά από τη γονιμότητα του χω-
ραφιού. Έτσι, στα γόνιμα χωράφια
όπου ο βίκος αναπτύσσεται ικανοποι-
ητικά, το ποσοστό του προς σπορά
σπόρου κριθαριού ή βρώμης, που συμ-
μετέχει στο μίγμα, μπορεί να είναι το
30-40% (το υπόλοιπο 60-70% βίκος),
ενώ στα φτωχά χωράφια, όπου το σι-
τηρό και ιδιαίτερα το κριθάρι είναι
ισχυρός ανταγωνιστής για το βίκο, το
ποσοστό σπόρου του σιτηρού πρέπει
να είναι χαμηλότερο (από 15-20%). 
Ποικιλίες βίκου κατάλληλες για συγ-
καλλιέργεια με σιτηρά: Όλες οι προ-
ωθούμενες ποικιλίες είναι κατάλληλες
για συγκαλλιέργεια με σιτηρά. Ωστόσο,
μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι ποικιλίες
Καλλιρρόη και Τέμπη. 

β) Ο ΒΙΚΟΣ ΩΣ ΦΥΤΟ ΧΛΩΡΗΣ ΛΙ-
ΠΑΝΣΗΣ
Ο βίκος θεωρείται από τα καταλληλό-
τερα φυτά για τη χλωρή λίπανση για
δύο λόγους:

έχει την ικανότητα να δεσμεύει
το ατμοσφαιρικό άζωτο στο έδα-

φος και να το διαθέτει στην επόμενη
καλλιέργεια και 

η σπορά του γίνεται το φθινόπωρο
και έτσι, εκμεταλλευόμενος τις

χειμωνιάτικες και πρώιμες ανοιξιάτικες
βροχές, παράγει σημαντική ποσότητα
φυτικής μάζας, η οποία αφού ενσω-
ματωθεί αυξάνει την οργανική ουσία
του εδάφους. 
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας
για την επιτυχία της χλωρής λίπανσης
είναι η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας.
Η ποικιλία του βίκου, που θα χρησι-
μοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, θα
πρέπει να έχει γρήγορη ανάπτυξη στα
πρώτα της στάδια, ώστε μέχρι την εν-
σωμάτωση της στο έδαφος ν’ αναπτύξει
όσο το δυνατόν περισσότερη φυτομάζα. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η εποχή
που θα γίνει η ενσωμάτωση. Η κατάλ-
ληλη εποχή εξαρτάται από το στάδιο
ανάπτυξης του βίκου και από την ημε-
ρομηνία σποράς της επόμενης καλ-

λιέργειας. Στόχος είναι η ενσωμάτωση
να γίνεται το αργότερο δυνατό για να
αποκτήσει ο βίκος το μέγιστο της βιο-
μάζας αλλά να απέχει από τη σπορά
της επόμενης καλλιέργειας τόσο, ώστε
να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για
την αποσύνθεση των υπολειμμάτων
και την προετοιμασία του εδάφους για
την επόμενη καλλιέργεια. 

(Pisum
sativum L) Αποδίδει άριστα σε σχετικά
δροσερές περιοχές με αυξημένες βρο-
χοπτώσεις. Προτείνεται για καλλιέργεια
στη θέση του βίκου σε περιοχές με αυ-
ξημένο ψύχος. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά.
Το κτηνοτροφικό μπιζέλι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως καρποδοτικό
φυτό. 
Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφι-
κού μπιζελιού: Προτείνονται οι ποικιλίες
Οδυσσέας, Όλυμπος και Δωδώνη, οι
οποίες είναι κατάλληλες κυρίως για
παραγωγή σανού, αλλά και καρπού.
Η ποικιλία Όλυμπος είναι γενικής προ-
σαρμοστικότητας, ενώ η ποικιλία Δω-
δώνη προσαρμόζεται καλύτερα σε
υγρές και δροσερές περιοχές. 

(Lath-
yrus cicera L) Η καλλιέργειά του εντο-
πίζεται στις ξερές και θερμές περιοχές
της Πελοποννήσου, της Κρήτης και σε
πολλά νησιά του Ιονίου και Αιγαίου
πελάγους, όπου αντικαθιστά την καλ-
λιέργεια του βίκου ή και άλλων κτη-
νοτροφικών ψυχανθών, επειδή έχει
μεγαλύτερη αντοχή στη ζέστη και την
ξηρασία. Δεν αντέχει στην υπερβολική
υγρασία και μάλιστα σε υγρές χρονιές
υποφέρει από μυκητολογικές ασθένειες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγ-
καλλιέργεια με σιτηρά. 
Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφι-
κού λαθουριού: Προτείνονται οι ποι-
κιλίες Ρόδος, Άργος, Χίος και Κρήτη.
Είναι όλες πρώιμες ποικιλίες. Η ποικιλία
Ρόδος είναι κατάλληλη για παραγωγή
σανού και καρπού, ενώ οι ποικιλίες
Άργος, Χίος και Κρήτη - κυρίως για πα-
ραγωγή σανού. 

2. Κτηνοτροφικά φυτά για παραγωγή
σανού ή ενσιρώματος κατάλληλα για
ποτιστικά χωράφια.

(Medicago sativa L) Η μηδική
είναι καλλιέργεια που προσαρμόζεται
σε μεγάλη ποικιλία εδαφο-κλιματικών
συνθηκών. Ευνοϊκοί παράγοντες για
την εκμετάλλευση όλων των παραγω-
γικών δυνατοτήτων της είναι: ψηλές
θερμοκρασίες, επάρκεια νερού, πλούσιο

και βαθύ έδαφος. Το ψύχος, η περίσσεια
υγρασίας στο έδαφος (κακή στράγγιση)
και το χαμηλό pH είναι περιοριστικοί
παράγοντες. 
Προωθούμενες ποικιλίες μηδικής: Προ-
τείνονται οι ποικιλίες Χλόη, Υλίκη,
Υπάτη, Δολίχη και Χαιρώνεια. Οι δυο
πρώτες είναι μεσοπρώιμες, μακρόβιες,
παραγωγικές με εξαιρετική ικανότητα
εγκατάστασης και προσαρμοστικότητα
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Οι
ποικιλίες Δολίχη και Χαιρώνεια είναι
μακρόβιες, με άριστη ικανότητα εγ-
κατάστασης και προτείνονται για τις
θερμότερες περιοχές της χώρας όπου
αναβλαστάνουν και το χειμώνα. 

Κατάλληλα για βοσκή, σανό, ενσίρωση,
συγκαλλιέργεια με άλλα ψυχανθή και
αγρωστώδη, χλωρή λίπανση. Οι ποι-
κιλίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό
Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και
στον Κοινοτικό Κατάλογο των κρατών
μελών της Ε.Ε. 

3. Κτηνοτροφικά φυτά για παραγωγή
πρωτεϊνούχων καρπών κατάλληλα
για ξηρικά χωράφια.
Στην ανωτέρω κατηγορία συγκατα-
λέγονται είδη των οποίων ο καρπός
αποτελεί άριστη πρωτεϊνούχο συμ-
πυκνωμένη τροφή (κτηνοτροφικό ρε-
βίθι, κουκί, λούπινο). Λόγω της υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη τα πα-
ραπάνω είδη θα μπορούσαν να αντι-
καταστήσουν μερικά ή/και ολικά άλ-
λους ακριβότερους πρωτεϊνούχους
καρπούς.

(Cicer
arietinum L) Το κτηνοτροφικό ρεβίθι
έχει πολύ λίγες απαιτήσεις σε έδαφος
γι’ αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί σε με-
γάλη ποικιλία εδαφικών τύπων, από
τα ελαφρά αμμώδη μέχρι και τα αργι-
λώδη. Γενικά, τα μέτρια έως βαριά
εδάφη είναι πολύ ευνοϊκά υπό την προ-
ϋπόθεση να είναι καλά στραγγιζόμενα,
γιατί τα φυτά δεν αντέχουν σε υπερ-

βολική υγρασία για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ο καρπός του ρεβιθιού απο-
τελεί άριστη συμπυκνωμένη πρωτεϊ-
νούχο ζωοτροφή (περιέχει 20-28%
πρωτεΐνη), κατάλληλη για χοίρους,
πρόβατα, βοοειδή, πουλερικά και
άλογα. 
Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφι-
κού ρεβιθιού: Προτείνονται οι ποικιλίες
Άνδρος, Σέριφος και Αμοργός οι οποίες
είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και ανθε-
κτικές στην ασκοχύτωση. Λόγω αντοχής
στις χαμηλές θερμοκρασίες προτεί-
νονται και για φθινοπωρινή σπορά. Οι
ανωτέρω ποικιλίες χαρακτηρίζονται
από σταθερή παραγωγή και άριστη
προσαρμοστικότητα.

(Vicia fa-
ba L) Είναι φυτό που αναπτύσσεται
υπό ξηρικές συνθήκες στη χώρα μας
και μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και
σε πολύ φτωχά ξηρικά εδάφη. Δεν
πλαγιάζει, όπως άλλα ψυχανθή και γι’
αυτό προσφέρεται για πλήρη μηχα-
νοποίηση όλων των φάσεων της καλ-
λιέργειάς του. Ο καρπός του κουκιού
αποτελεί άριστη συμπυκνωμένη πρω-
τεϊνούχο ζωοτροφή, με υψηλή περιε-
κτικότητα σε λευκώματα (25-34%) κα-
τάλληλη για χοίρους, πρόβατα, βοοειδή,
πουλερικά και άλογα. 
Προωθούμενες ποικιλίες κουκιού: Προ-
τείνονται οι ποικιλίες Σόλων, Πολυκάρπη
και Τανάγρα. Είναι πρώιμες ποικιλίες,
χειμερινού τύπου, με σχετικά γρήγορη
πρώτη ανάπτυξη και υψηλή παραγω-
γικότητα. Παρουσιάζουν καλή αντοχή
στο ψύχος και ανεκτικότητα στη σκλη-
ρωτίνια. Προσαρμόζονται σε όλες τις
περιοχές που καλλιεργούνται κουκιά
στη χώρα μας. 

(Lupinus albus L)
Τα λευκά λούπινα έχουν μεγάλη δια-
τροφική αξία σαν κτηνοτροφικά φυτά
γιατί περιέχουν στα σπέρματά τους
πρωτεΐνη σε πολύ υψηλό ποσοστό
(28-44%), λιπαρές ουσίες σε μεγάλα
ποσοστά (5-14%) και έχουν το μικρό-
τερο ποσοστό αντιδιαθρεπτικών πα-
ραγόντων σε σχέση με τα άλλα είδη
λούπινων. Μπορούν να αξιοποιήσουν
ξηρά, φτωχά και όξινα εδάφη καλύτερα
από τα άλλα ψυχανθή. Αν και τα λού-
πινα χαρακτηρίζονται ως ασβεστό-
φοβα φυτά, τα λευκά λούπινα είναι
ανθεκτικά στο ασβέστιο του εδάφους
σε ποσοστό 5-10%. 

Δεν υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν
δημιουργηθεί στο οικολογικό περι-
βάλλον της Ελλάδας. Σήμερα καλλιερ-
γούνται μόνο ποικιλίες εισαγωγής ή
τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί.

(Vicia ervilia L) Προωθείται η
καλλιέργεια του ροβιού ή ρόβης. Δεν
υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν δη-
μιουργηθεί στο οικολογικό περιβάλλον
της Ελλάδας. Σήμερα καλλιεργούνται
κυρίως τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί
ή τοπικές ποικιλίες. 

Μελισσοκομικά και
καλλωπιστικά ψυχανθή 
Η οικογένεια των ψυχανθών παρου-
σιάζει έντονο μελισσοκομικό ενδια-
φέρον. Η δενδρώδης μηδική (Medicago
arborea L.) είναι πολυετής νομευτικός,
μελισσοκομικός και καλλωπιστικός θά-
μνος με κίτρινα άνθη. Έχει γρήγορη
ανοιξιάτικη και παρατεταμένη φθινο-
πωρινή αναβλάστηση. Είναι ευαίσθητη
στο ψύχος, καλλιεργείται σε πολύ πε-
ριορισμένη έκταση στις θερμότερες
ξερές και άγονες περιοχές της χώρας
μας. Το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυ-
τών & Βοσκών Λάρισας έχει δημιουρ-
γήσει την ποικιλία δενδρώδους μηδικής
«ΝΑΞΟΣ», η οποία είναι γραμμένη στον
ΕΚ. Ιδιαίτερο μελισσοκομικό ενδιαφέρον
παρουσιάζουν η μηδική (Medicago
sativa L.) όταν προορίζεται για σπο-
ροπαραγωγή, καθώς και ο μελίλωτος
(Melilotus officinalis) και η Ονοβρυχίδα
(Onobrychis viciifolia).
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Κτηνοτροφικά φυτά
1. Κτηνοτροφικά φυτά για παραγωγή σα-
νού ή ενσιρώματος, κατάλληλα για ξηρικά
χωράφια. Στην κατηγορία αυτή συμπε-
ριλαμβάνονται ο βίκος, το κτηνοτροφικό
μπιζέλι και το κτηνοτροφικό λαθούρι. 

(Vicia sativa L) Προσαρμόζεται
ευρύτατα στα διάφορα οικολογικά περι-
βάλλοντα της χώρας μας. Είναι ίσως το κα-
ταλληλότερο φυτό για την εφαρμογή της
απαραίτητης αμειψισποράς σε χωράφια
ξηρικά που έχουν εξαντληθεί από τη συνεχή
μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Αποτελεί
άριστη ζωοτροφή. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά.
Προωθούμενες ποικιλίες βίκου: Προτείνονται
οι ποικιλίες Όμηρος, Φίλιππος, Αλέξανδρος,
Ζέφυρος, Καλλιρρόη, Ίστρος, Εύηνος, Πή-
γασος και Τέμπη που εμφανίζουν άριστη
προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές
συνθήκες της Ελλάδας. Είναι ποικιλίες χει-
μερινού τύπου, υψηλής και ποιοτικής πα-
ραγωγής.

α) ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ-ΣΙΤΗΡΩΝ
Ο βίκος συμμετέχει με ιδιαίτερη επιτυχία
στα συστήματα συγκαλλιέργειας με σιτηρά.
Τα πλεονεκτήματα της συγκαλλιέργειας
βίκου με σιτηρά είναι τα ακόλουθα:

Η αποφυγή του πλαγιάσματος και η
μείωση των απωλειών κατά τη συγ-

κομιδή. Είναι γνωστό ότι ένα από τα βασι-
κότερα μειονεκτήματα του βίκου είναι το
πλάγιασμα των φυτών. Έτσι, παρατηρούνται
σημαντικές απώλειες κατά τη συγκομιδή,
τόσο από τα θεριστικά μηχανήματα όσο
και από τις σήψεις που παρατηρούνται
όταν το έδαφος είναι υγρό. Το πρόβλημα
αυτό μειώνεται με τη συγκαλλιέργεια όπου
τα φυτά του βίκου «αναρριχώνται» πάνω
στο σιτηρό και έτσι δεν πλαγιάζουν.

Η μεγαλύτερη απόδοση σε φυτική
μάζα (σανό ή ενσίρωμα) του συγκαλ-

λιεργούμενου μίγματος ανά μονάδα επι-
φάνειας. Σύγχρονες μελέτες που έγιναν
στη χώρα μας έδειξαν ότι η αύξηση της
φυτομάζας με τη συγκαλλιέργεια βίκου-
κριθαριού κυμαίνεται από 15-30% σε σχέση
με τη μονοκαλλιέργεια του βίκου, ενώ στη
συγκαλλιέργεια βίκου-βρώμης η αύξηση
της απόδοσης σε φυτομάζα ήταν 30-35%.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποι-
ότητα του σανού της συγκαλλιέργειας ως
πρωτεϊνούχος ζωοτροφή είναι μειωμένη
σε σχέση με την ποιότητα του σανού βίκου
σε μονοκαλλιέργεια.
Ως καταλληλότερα φυτά για τη στήριξη
του βίκου θεωρούνται το κριθάρι και η
βρώμη. Τα αποτελέσματα του μακροχρόνιου
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Να καλλιεργήσουν όσπρια κάθε είδους και κτηνοτροφικά φυτά,
καλεί τους Έλληνες αγρότες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, διαβλέποντας σημαντικές πηγές εισοδήματος για 
τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, η καλλιέργεια τους γίνεται σχεδόν
υποχρεωτική, καθώς κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις
διαμόρφωσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αυτά
τα... ταπεινά αλλά εξόχως σημαντικά για το περιβάλλον φυτά,
κατέλαβαν τη θέση που τους αξίζει, καθώς ικανοποιούν πλήρως 
τον κανόνα του «πρασινίσματος», δίνοντας τη δυνατότητα στον
παραγωγό να λάβει τις προβλεπόμενες άμεσες ενισχύσεις.

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Με την απόφαση που

προωθείται, στόχος είναι 

η κάλυψη των αναγκών

της χώρας σε όσπρια,

που σήμερα καλύπτονται

στο μεγαλύτερο μέρος

από εισαγωγές 

και η αξιοποίηση

των ξερικών χωραφιών

Καλλιεργήστε όσπρια και     κτηνοτροφικά φυτά
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΑΝΘΗ                              ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ

Όσπρια κατάλληλα για ξηρικά χωράφια
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται η φακή, το ρεβίθι, το λαθού-
ρι-φάβα και το κουκί. 

Προωθούνται οι φακές ως καλλιέργεια οσπρίων στις ξηρικές
περιοχές της χώρας. Οι φακές έχουν ευρεία ζώνη προσαρμοστικότητας
εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών. Μπορούν να αξιοποιήσουν
ξηρικά χωράφια σε ορεινές, ημιορεινές και λοφώδεις περιοχές σε αμειψισπορά,
κυρίως με σιτηρά. Η φακή ανήκει στα είδη τα οποία προσαρμόζονται
εύκολα σε διάφορα συστήματα γεωργίας μειωμένων εισροών (π.χ. βιολογική
γεωργία). 
Προτεινόμενες ποικιλίες φακής (Lens culinaris Medik): Οι λεπτόσπερμες
ποικιλίες Σάμος, Δήμητρα, Αθηνά και οι πλατύσπερμες Θεσσαλία και Ικαρία.
Οι ανωτέρω ποικιλίες χαρακτηρίζονται από σταθερή παραγωγή, άριστη
προσαρμοστικότητα στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και εξαιρετικά
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού, γευστικότητα,
χρώμα κ.λπ.). Επιπλέον, η ποικιλία Σάμος δεν πλαγιάζει, η ποικιλία Αθηνά
είναι ιδιαίτερα πρώιμη και σε πολλές περιοχές συστήνεται και για ανοιξιάτικη
σπορά, ενώ η ποικιλία Ικαρία παρουσιάζει ανθεκτικότητα στον Περονόσπορο
(Peronospora lentis). Όλες οι ανωτέρω ποικιλίες προτείνονται και για
βιολογική καλλιέργεια. 

Προωθείται το ρεβίθι ως καλλιέργεια οσπρίων στις ξηρικές
περιοχές της χώρας. Διακρίνεται για τη μεγάλη του αντοχή στην ξηρασία,

τις ελάχιστες απαιτήσεις σε έδαφος και την ορθοστέλεχη
ανάπτυξή του, που διευκολύνει τη μηχανική συγ-
κομιδή. Υποφέρει σε εδάφη που έχουν κακή απο-

στράγγιση. 
Προτεινόμενες ποικιλίες ρεβιθιού (Cicer arietinum

L): Η μικρόσπερμη Αμοργός, η οποία παρουσιάζει αν-
θεκτικότητα στην ασκοχύτωση (Ascochyta rabiei) και οι με-

σόσπερμες ποικιλίες Γαύδος και Θήβα με ανεκτικότητα και σχετική
ευαισθησία στην ασκοχύτωση αντίστοιχα. Όλες οι προωθούμενες ποικιλίες
προσαρμόζονται άριστα στις συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου και έχουν
εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού,
γευστικότητα, χρώμα κ.λπ.). Η ποικιλία Αμοργός είναι κατάλληλη και για
τη βιολογική γεωργία. 

Προωθείται η καλ-
λιέργεια των ανωτέρω ειδών οσπριοειδών. Δεν υπάρχουν ποικιλίες που
να έχουν δημιουργηθεί στο οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σήμερα
καλλιεργούνται κυρίως τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί ή τοπικές ποικιλίες.

ΦΑΚΕΣ

ΡΕΒΙΘΙ

ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΟΥΚΙΑ (Vicia faba L) ΛΑΘΟΥΡΙ - ΦΑΒΑ

Όσπρια κατάλληλα για αρδευόμενα χωράφια
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα διάφορα είδη φασολιών
(κοινό φασόλι, γίγαντες, ελέφαντες, μαυρομάτικα).

Προωθείται η καλλιέργεια των κοινών φασολιών (Phaseolus
vulgaris L.) και των φασολιών γιγάντων και ελεφάντων (Phaseolus coccineus
L.) σε περιοχές που υπάρχει δυνατότητα άρδευσης και οι κλιματολογικές
συνθήκες κρίνονται κατάλληλες. Γενικά, το φασόλι είναι φυτό υγρόφιλο,
απαιτητικό σε ένταση φωτός και ηλιοφάνεια. Προσαρμόζεται σε μεγάλη
ποικιλία εδαφικών τύπων, αλλά αποδίδει καλύτερα σε χαλαρά, στραγγιζόμενα
και γόνιμα εδάφη. Η κατηγορία των γιγάντων και ελεφάντων προτιμά πιο
δροσερά περιβάλλοντα από το κοινό φασόλι και απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες
μικροκλίματος, κυρίως κατά την περίοδο της ανθοφορίας. 
Προτεινόμενες ποικιλίες κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L): Προτείνονται
οι μεσόσπερμες ποικιλίες Πυργετός και Ηρώ. Και οι δυο ποικιλίες χαρα-
κτηρίζονται από πρωιμότητα, ανεκτικότητα στις ιώσεις και
άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος
βρασμού, γευστικότητα, χρώμα κ.λπ.).
Προτεινόμενες ποικιλίες φασολιών γιγάντων και ελεφάντων
(Phaseolus coccineus L): Προτείνονται οι ποικιλίες Κέλετρο
(ελέφαντας) και η ποικιλία Ορεστίδα (γίγαντας).

ΦΑΣΟΛΙΑ

Α
ξίζει να σημειωθεί ότι το

30% του εθνικού δημο-
σιονομικού φακέλου θα
δίνεται σε όσους τηρούν

πρακτικές επωφελείς για το κλίμα
και το περιβάλλον.
Επίσης, η νέα Kοινή Αγροτική Πολι-
τική (ΚΑΠ) θα παρέχει τη δυνατότητα
για χορήγηση συνδεδεμένης ενί-
σχυσης ενός επιπλέον ποσοστού
2% σε όσους παράγουν πρωτεϊνούχα
φυτά, όπως τα ψυχανθή (φακές, ρε-
βίθια, φασόλια, κουκιά, τριφύλλι
κ.ά.).
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης σχεδιάζει να ανα-
κηρύξει επίσημα το 2014 «Έτος Ψυ-
χανθών», πραγματοποιώντας πα-
ράλληλα ποικίλες δράσεις: δημι-
ουργία επιδεικτικών αγρών καλ-
λιέργειας ψυχανθών και πειραμα-
τικών αγρών νέων ποικιλιών, διορ-
γάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων
όλων των επιπέδων, ενημερωτικά
περίπτερα, θεματικές γιορτές για
συγκεκριμένα είδη οσπρίων εξαι-
ρετικής ποιότητας που καλλιεργούν-
ται στη χώρα μας, όπως είναι η φάβα
Σαντορίνης, τα φασόλια Πρεσπών,
οι φακές Εγκλουβής κ.λπ. 
Η «Παραγωγή» παρουσιάζει σήμερα
το σχέδιο υπουργικής απόφασης
για τις προϋποθέσεις και τις ποικιλίες
ψυχανθών που προωθεί το υπουρ-
γείο, καθώς, όπως αναφέρεται ρητά
στην απόφαση, στόχος είναι η χώρα
να γίνει εξαγωγική χώρα σε όσπρια
και κτηνοτροφικά φυτά.
Ήδη διεξάγεται έρευνα από πολλούς
φορείς, η οποία αφορά την παρα-
γωγή ζωοτροφών με συγκαλλιέργεια
ψυχανθούς με σιτηρά και συγκε-
κριμένα βίκου με κριθάρι, τα οποία
συγκομίζονται σε πράσινο στάδιο

για ενσίρωση (μέθοδος συντήρησης
χλωρών ζωοτροφών). Οι ζωοτροφές
που παράγονται πιλοτικά, σε μικρή
κλίμακα, δοκιμάζονται από αγελα-
δοτρόφους με πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώ-
νονται στην παραγόμενη ποσότητα,
αλλά και στην ποιότητα γάλακτος.
Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος
για την αντικατάσταση των αζω-
τούχων τροφών στο σιτηρέσιο των
ζώων και της εισαγόμενης σόγιας
με εξαιρετικής ποιότητας εγχώριες
ζωοτροφές. Τέτοιες προσπάθειες
πραγματοποιούνται σε διάφορα
ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα
της χώρας μας, όπως στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
όπου δοκιμάζεται η συγκαλλιέργεια
καλαμποκιού με φασόλια.

Η απόφαση
Με την απόφαση που προωθείται,
στόχος είναι αφενός η κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε όσπρια, που
σήμερα καλύπτονται στο μεγαλύ-
τερο μέρος από εισαγωγές και αφε-
τέρου η αξιοποίηση των ξερικών
χωραφιών, των λιγότερων γόνιμων
σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές
μέσω της άριστης προσαρμογής
τους εντός συστημάτων αμειψισπο-
ράς με σιτηρά και άλλες καλλιέργειες. 
Επιπλέον, στοχεύει στον εμπλουτισμό
του εδάφους με άζωτο που μπορεί
να αξιοποιηθεί από την επόμενη
καλλιέργεια, στην ισόρροπη απο-
θήκευση θρεπτικών συστατικών,
στη μείωση της οξίνισης του εδά-
φους, στην ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας σε ασθένειες, στη βελτίωση
της δομής του εδάφους, στη μείωση
της χρήσης ζιζανιοκτόνων, στη με-
γαλύτερη βιοποικιλότητα κ.λπ.

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Trifolium alexandrinum L)

ΛΕΙΜΩΝΙΟ (Trifolium pretense L)

ΕΡΠΟΝ (Trifolium repens L)

ΠΕΡΣΙΑΣ (Trifolium resupinatum L)

ΥΠΟΓΕΙΟ (Trifolium subterraneum L)

ΝΟΘΟ (Trifolium hybridum L)

ΣΟΥΛΑ (Hedysarum coronarium L)

ΛΩΤΟΣ (Lotus corniculatus L)

ΑΓΡΙΟΤΡΙΦΥΛΛΟ (Medicago polymorpha L)
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ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Η υπόθεση της Χρυσής
Αυγής δοκιμάζει
θεσμούς και πολιτικές
ισορροπίες >3

>11
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Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ…
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Επισφαλείς οι σχέσεις
της Τουρκίας με Μέση
Ανατολή και Ευρώπη 

ΠΩΣ ΤΟ
OBAMACARE
ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ
Πως οδηγήθηκε 
σε «λουκέτο» 
η αμερικανική
ομοσπονδιακή
κυβέρνηση > 5

> 8-9

>10
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ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗ FINANSBANK
Συμφωνία ΕΤΕ-ΚΟΥΠΜΑΝ για
κεφάλαια άνω των 550 εκατ. 
με 2+1 κινήσεις

«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!»
Ανοίγματα Σαμαρά στις ΗΠΑ
με το βλέμμα στην επιστροφή
της χώρας στις αγορές 
το 2014
Γιατί το οικονομικό επιτελείο
αποδίδει μεγάλη σημασία
στην αγορά ομολόγων 
της Νέας Υόρκης
Σε πρώτο πλάνο 
η προσέλκυση επενδύσεων

n Περικοπές συντάξεων, κύριων και επικουρικών, 
σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, προβάλλουν και 
πάλι στον ορίζοντα 

n Προβλέπεται μείωση όλων των δημοσίων δαπανών
κατά περίπου3,5 δισ., ενώ συνολικά τα έσοδα θα είναι
αυξημένα κατά 2 δισ. ευρώ 

ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
θΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

ΠΟΙΟΙ

>4



Δεν πέρασαν δύο ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας για την πληρωμή του Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 2011 και 2012

και οι φωστήρες του υπουργείου Οικονομικών θε-
ώρησαν ότι οι φορολογούμενοι θα μπορούσαν να
πληρώσουν και τον ΦΑΠ 2013 μέχρι τα τέλη Οκτω-
βρίου. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από πέντε ημέρες
οι φορολογούμενοι έχουν κληθεί να πληρώσουν
ΦΑΠ για τρεις χρονιές και επιπλέον το «χαράτσι»
μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, καθώς και τον
φόρο εισοδήματος. Την ίδια ώρα, κομφούζιο έχει
προκληθεί από τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια
οφειλών που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Εσόδων σε φορολογούμενους που ήδη
έχουν καταβάλει στις τράπεζες τους αναλογούντες
φόρους τους. 
Οι φορολογούμενοι αυτοί έλαβαν ηλεκτρονικό μή-
νυμα, που αναφέρει ότι μετά από έλεγχο που διε-
νεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
την 30/09/2013, διαπιστώθηκε πως εκκρεμούν
οφειλές τους, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
επειδή δεν κατέβαλαν στις προβλεπόμενες προθεσμίες
τα ποσά των δόσεων που αντιστοιχούν σε αυτές. 
Τα σχετικά ειδοποιητήρια έχουν αποσταλεί σε
οφειλέτες τους Δημοσίου, αλλά και σε φορολο-
γούμενους που προχώρησαν κανονικά στην πληρωμή
των φόρων τους μέσω των τραπεζών. 
Ωστόσο, στην περίπτωση των δεύτερων, τα σχετικά
στοιχεία πληρωμών που έχουν αποσταλεί από τις
τράπεζες δεν έχουν περάσει στη βάση της ΓΓΠΣ,
με αποτέλεσμα συνεπείς φορολογούμενοι να εμ-
φανίζονται ως ασυνεπείς. Λίγος σεβασμός στον
εξοντωμένο από την κρίση και από την άγρια φο-
ροεπιδρομή, Έλληνα φορολογούμενο, δεν θα
έβλαπτε. Για να συνεχίσει να… πληρώνει!
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας
Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται
αντιμέτωπος με το «λουκέτο»
στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση
των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί
άλλες 17 φορές στο παρελθόν,
με τελευταίο «θύμα», πριν από
τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ

Κλίντον, αφού φαίνεται πως στο
ιδιόρρυθμο σύστημα διακυβέρ-
νησης των ΗΠΑ αποτελεί έναν
συνήθη μοχλό πίεσης μεταξύ
Προέδρου, Βουλής και Γερουσίας,
στη διελκυστίνδα για την έγκριση
του προϋπολογισμού. Ωστόσο,
αυτή τη φορά οι εξελίξεις σχετικά
με το αμερικανικό δημόσιο χρέος,
σε συνδυασμό με την οικονομική
κρίση που μαίνεται παγκοσμίως,
μετατρέπουν το ζήτημα σε «καυτή
πατάτα» στα χέρια του Ομπάμα,
ο οποίος μπορεί να πετύχει μια
σπουδαία νίκη επί των ακραίων
Ρεπουμπλικανών ή να «καεί»,
βάζοντας φωτιά και στην παγ-
κόσμια οικονομία… 
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Αφού έκανε άνω-κάτω την Ιταλία
και ολόκληρη την Ευρώπη, απει-
λώντας να «ρίξει» την κυβέρνηση
Λέτα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη
στιγμή για την οικονομία της
χώρας αλλά και συνολικά της
Ευρωζώνης, ο Καβαλιέρε έκανε
θεαματική στροφή και έδωσε

ψήφο εμπιστοσύνης στον Ιταλό
πρωθυπουργό, υπό την πίεση
και στελεχών του κόμματός του,
που είχαν λάβει σαφείς αποστάσεις
από την επιλογή της παραίτησης
των υπουργών της Κεντροδεξιάς
και της απόσυρσης της εμπιστο-
σύνης στην κυβέρνηση. Τα «παι-
χνίδια» του Μπερλουσκόνι, που
συνδέονται άμεσα με τις δικαστικές
περιπέτειες του, αυτή τη φορά
ανέδειξαν φωνές μέσα στο κόμμα
του που δεν συμφωνούν με την
τακτική του. Και ίσως, όπως εκτι-
μούν πολλές πλευρές, να είναι η
αρχή του τέλους της παντοκρα-
τορίας του Σίλβιο την ιταλική
Κεντροδεξιά…

ΣΙ
ΛΒ

ΙΟ
 Μ

Π
ΕΡ

ΛΟ
ΥΣ

ΚΟ
Ν

Ι

Τη διαβεβαίωση ότι το ΔΝΤ «πα-
ραμένει δεσμευμένο να βοηθήσει
την Ελλάδα στην προσπάθεια
που κάνει» έδωσε η επικεφαλής
του Ταμείου στον Έλληνα πρω-
θυπουργό Αντώνη Σαμαρά, στο
τετ-α-τετ που είχαν την Τετάρτη
στην Ουάσινγκτον. Η κα Λαγκάρντ

επαίνεσε «την πρόοδο που έχει
κάνει η Ελλάδα στο οικονομικό
της πρόγραμμα προς τη δημο-
σιονομική της προσαρμογή, την
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας
και την οικονομική σταθεροποί-
ηση» και υπογράμμισε «τη ση-
μασία της επίτευξης προόδου
στις θεσμικές και διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή
ισχυρού προϋπολογισμού ώστε
να επιτευχθούν οι στόχοι του
προγράμματος». Στο επίκεντρο
βρέθηκε, φυσικά, το ζήτημα της
διαχείρισης του χρέους. Και όλα
τα παραπάνω είναι προαπαι-
τούμενα για να γίνει κάτι δρα-
στικό… 
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Π
όσο πιθανό είναι, την ώρα που κάνετε τη βόλτα σας στην
κεντρική πλατεία του Μιλάνου, να βγει από τα έγκατα της
γης μπροστά σας ένα… υποβρύχιο; Μάλλον απίθανο, θα

έσπευδε να απαντήσει κάποιος, ωστόσο για τη φαντασία των διαφημιστών
η λέξη «απίθανο» είναι προφανώς άγνωστη! Έτσι, λίγα μέτρα από τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό Ντουόμο, ένας εκκωφαντικός θόρυβος
έφτανε στα αυτιά των περαστικών από τα έγκατα της γης και το
οδόστρωμα άρχισε να εμφανίζει ρωγμές μέχρι που σκίστηκε στα δύο
και η κορυφή ενός υποβρυχίου εμφανίστηκε, παρασύροντας παρκαρισμένα
αυτοκίνητα και σκορπίζοντας πανικό στον κόσμο! Όλα αυτά, βέβαια,
στο πλαίσιο του ευφάνταστου διαφημιστικού σποτ ασφαλιστικής
εταιρίας, που έστελνε το μήνυμα ότι ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση,
τα οχήματα ήταν πλήρως καλυμμένα από την εταιρεία για τις ζημιές
που υπέστησαν. Φυσικά το σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου,
επιβεβαιώνοντας ότι η φαντασία δεν έχει όρια…

Λίγος σεβασμός 
δεν θα έβλαπτε

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

«Η Γερμανία είναι η χώρα με την υψη-
λότερη πιστοληπτική αξιολόγηση

και είναι υπεύθυνη για τη λάθη της,
που πρέπει να διορθώσει. Δεν είναι
εύκολο να παραδεχθείς και να
διορθώσεις τα λάθη σου. Εάν η
Γερμανία το πράξει, τότε θα κερ-

δίσει τη διαρκή ευγνωμοσύνη
της υπόλοιπης Ευρώπης. Εάν όχι,

τότε τα πράγματα θα γίνουν πο-
λύ χειρότερα»

ΤΖΟΡΤΖ ΣΟΡΟΣ
Μεγαλοεπενδυτής
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Τεστ αντοχής για το πολιτικό σύστημα

Ο
ι καταιγιστικές εξελίξεις που
ακολούθησαν τη στυγερή
δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα από τον Γιώργο Ρουπακιά,

στο Κερατσίνι, με αποκορύφωμα τη
σύλληψη του αρχηγού, πέντε βουλευτών
και αρκετών στελεχών της Χρυσής
Αυγής και την προφυλάκιση του Νίκου
Μιχαλολιάκου, έχουν ενεργοποιήσει
ένα «ντόμινο» στο πολιτικό σκηνικό,
διαμορφώνοντας συνθήκες πρωτό-
γνωρες για τα δεδομένα της μεταπο-
λίτευσης και αλλάζοντας δραματικά
την ατζέντα της αντιπαράθεσης. Η πο-
λιτική ζωή του τόπου, αφήνοντας σε
δεύτερο πλάνο –έπειτα από 3,5 χρό-
νια– τα μνημόνια, κινείται στο ρυθμό
της σφοδρής σύγκρουσης του λεγό-
μενου «συνταγματικού τόξου» με τη
Χρυσή Αυγή, που στόχο έχει να αποδείξει
ότι η τελευταία είναι «εγκληματική
οργάνωση» και να περιθωριοποιηθεί
οριστικά. Ωστόσο, στη «μάχη» αυτή
δεν υπάρχουν ξεκάθαρες «συμμαχίες»,
ενώ δοκιμάζονται θεσμοί, ισορροπίες
και τελικά τα όρια του πολιτικού συ-
στήματος.

Κάλλιο αργά…
Η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής απο-
τελούσε θέμα ενδιαφέροντος και ανη-
συχίας της πολιτείας αλλά και αντιπα-
ράθεσης της κυβέρνησης με την αντι-
πολίτευση, ήδη από την επομένη των

εκλογών του Μαΐου 2012, όταν το
κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου εξα-
σφάλισε την είσοδο του στη Βουλή και
μπήκε δυναμικά στον πολιτικό και κοι-
νοβουλευτικό χάρτη. Ακόμα κι έτσι, το
πολιτικό σύστημα είχε καθυστερήσει
πολύ να ασχοληθεί με ένα φαινόμενο
που είχε γιγαντωθεί και βγάλει «ρίζες»
στην ελληνική κοινωνία. Ίσως αυτό
που αφύπνισε περισσότερο τα κόμματα
ήταν η δημοσκοπική γιγάντωση της
Χ.Α., σε συνδυασμό με τη δημόσια δρά-
σης της, που σε αρκετές περιπτώσεις
ξεπερνούσε τα εσκαμμένα και συνι-
στούσε πρόκληση εναντίον της δημο-
κρατίας και των θεσμών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα ήταν η σταγόνα που έπεσε στο
ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι και οδήγησε
στην ανάληψη δραστικών πρωτοβου-
λιών, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη
της ηγεσίας και στελεχών της Χ.Α. και
στην απαγγελία κατηγοριών για σύσταση
και συμμετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση. Με την προφυλάκιση του Νίκου
Μιχαλολιάκου και στελεχών της Χ.Α.
και τη δίωξη των «πρωτοκλασάτων»
η υπόθεση κάθε άλλο παρά φτάνει στο
τέλος της. Τα δύσκολα αρχίζουν τώ-
ρα…

Τα δύο «άκρα»
Η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους
τόνους τη βούλησή της να «καθαρίσει»

το πολιτικό τοπίο από τους οπαδούς
του φασισμού και τους νοσταλγούς
του ναζισμού, με σεβασμό όμως στο
έργο της δικαιοσύνης, που βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη. Αλλά και σύσσωμη
η αντιπολίτευση ζητά να μπει οριστικό
τέλος στη δράση του φασιστικού μορ-
φώματος. Κάπου εδώ, όμως, τελειώνει
και το πνεύμα σύμπνοιας κυβέρνη-
σης-αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα μεταξύ
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση περί «θε-
ωρίας των δύο άκρων», που μαίνεται
εδώ και μήνες, ρίχνει βαριά σκιά στην
προσπάθεια για κοινή δράση όλων των
κομμάτων του «συνταγματικού τόξου».
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε,
με δηλώσεις του από τις ΗΠΑ τις προ-
ηγούμενες ημέρες, είπε ότι «συντρίβουμε
τον εξτρεμισμό», κάνοντας μεν ειδική
αναφορά στη Χρυσή Αυγή, αλλά χα-
ρακτηρίζοντας ταυτόχρονα ως «άλλο
άκρο» αυτό που μιλάει για έξοδο από
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος εμ-
μέσως πλην σαφώς στον ΣΥΡΙΖΑ. Από
την πλευρά της, η αξιωματική αντιπο-
λίτευση καταγγέλλει την κυβέρνηση
για επικοινωνιακούς χειρισμούς στο

θέμα της Χρυσής Αυγής, κατηγορώντας
το Μαξίμου ότι «σύρθηκε» στην ανά-
ληψη δράσης από το «αντιφασιστικό
λαϊκό αίσθημα»…

Αντιπαράθεση
Γεγονός είναι, πάντως, ότι οι εξελίξεις
με τη Χρυσή Αυγή έχουν προκαλέσει
αμηχανία στην Κουμουνδούρου, καθώς
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει
μία ενιαία άποψη για το θέμα, ενώ δεν
είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι
το Μαξίμου θέλει παράλληλα με τη
Χ.Α. να «καθαρίσει» και με τον ΣΥΡΙΖΑ,
ενισχύοντας τη θεωρία των «δύο
άκρων». 
Για το λόγο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται
επιφυλακτικός για τις πρωτοβουλίες
που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι στη διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής, την Πέμπτη,
δεν συζητήθηκε τελικά το θέμα της
διακοπής της βουλευτικής αποζημίωσης
και των άλλων προνομίων προς τους
υπόδικους βουλευτές της Χ.Α., καθώς
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. ζήτησαν να τεθεί το

θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής, η
οποία συνέρχεται και πάλι σε Σώμα τη
Δευτέρα. Την ίδια ώρα, έντονη κριτική
ασκείται στους χειρισμούς των υπουρ-
γείων Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
για το «σόου» που, όπως λένε στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, στήθηκε κατά τη σύλληψη
των βουλευτών της Χ.Α. και την εξέλιξή
του σε «φιάσκο» με την απόφαση οι
βουλευτές Κασιδιάρης, Παναγιώταρος
και Μίχος να αφεθούν ελεύθεροι. Ειδικά
αυτό το θέμα, πάντως, αναδεικνύει και
το ζήτημα των παρεμβάσεων στο έργο
της δικαιοσύνης, με τη μορφή διατύ-
πωσης πολιτικών κρίσεων που άλλοτε
επαινούν και άλλοτε καταδικάζουν το
έργο αυτό, ζήτημα που ήρθε και πάλι
σε πρώτο πλάνο με αφορμή αρχικά
την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι
οι 3 βουλευτές και στη συνέχεια με
την απόφαση προφυλάκισης του Νίκου
Μιχαλολιάκου. Το βέβαιο είναι ότι μέσα
από αυτή διαδικασία, που επαναπροσ-
διορίζει τις ισορροπίες στο πολιτικό
σκηνικό, δοκιμάζονται και οι θεσμοί
αλλά και οι αντοχές του πολιτικού συ-
στήματος…

Με τον αρχηγό και στελέχη της Χρυσής Αυγής στη
φυλακή, υπόδικους βουλευτές ελεύθερους με
περιοριστικούς όρους και τα βλέμματα της διεθνούς
κοινής γνώμης στραμμένα στις εξελίξεις στην Ελλάδα, το
περιεχόμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλάζει
δραματικά, θέτοντας σε δοκιμασία θεσμούς και πολιτικές
ισορροπίες σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την
πορεία της χώρας. 

Στον απόηχο των εξελίξεων με τη Χρυσή Αυγή, η κυ-
βέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Δημόσιας

Τάξης στρέφει το ενδιαφέρον του στα θέματα ασφάλειας,
τα οποία μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνομιακό πεδίο
δράσης της Χ.Α. Τις προηγούμενες ημέρες η Αστυνομία
έκανε εκτεταμένες επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας
για τον έλεγχο της εγκληματικότητας. Παράλληλα,
ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο πρόβλημα της λαθρομετα-
νάστευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη συνάντηση
που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο
Τζο Μπάιντεν, το θέμα αυτό βρέθηκε σε πρώτο πλάνο.

Ήδη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καλέσει μία ομάδα
υψηλόβαθμων Ελλήνων αξιωματικών που ασχολούνται
με θέματα ελέγχου των συνόρων και της λαθρομετα-
νάστευσης για εκπαίδευση και για εξοπλισμό, ενώ ο
πρωθυπουργός παρέδωσε στον κ. Μπάιντεν φάκελο
που έχει επιμεληθεί ο αρμόδιος υπουργός Δημοσίας
Τάξεως Νίκος Δένδιας για το θέμα. Μάλιστα ο κ. Σαμαράς
επισήμανε ότι το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις
καθώς οι λαθρομετανάστες είναι περίπου όσοι και οι
άνεργοι στην χώρα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός
ότι η Ε.Ε. δεν έχει ενιαία φωνή στο συγκεκριμένο θέμα. 

4Σε πρώτο πλάνο τα θέματα ασφάλειας



Τ
ο ζήτημα της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους απα-
σχόλησε τη συνάντηση του
κ. Σαμαρά με την επικεφα-

λής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός έκανε
λόγο για συζήτηση «που πήγε
καλά» και έγινε σε πολύ καλό
κλίμα, ενώ και η διευθύντρια του
Ταμείου, από την πλευρά της, μί-
λησε για «παραγωγική» συνάντηση
και υπογράμμισε την πρόοδο που
έχει επιτύχει η Ελλάδα, τη σημασία
των διαρθρωτικών αλλαγών, αλλά και
την ανάγκη ενός «ισχυρού προϋπο-
λογισμού του 2014». 
Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Αντώνης
Σαμαράς και από τη συνάντηση που
είχε με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό
Οίκο. Μάλιστα, όπως προέκυψε από
τη συνάντηση, στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της ελληνικής προσπάθειας προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης της οικο-
νομίας, μέσα στο προσεχές διάστημα
αναμένεται να έλθει στην χώρα μας η
υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ μαζί με
ομάδα επιχειρηματιών, που θέλουν να
επενδύσουν στη χώρα μας. 

Σε πρώτο πλάνο 
οι επενδύσεις 
Το θέμα των επενδύσεων βρέθηκε
πολύ ψηλά στην ατζέντα των συναν-
τήσεων του Έλληνα πρωθυπουργού.
Μιλώντας σε εκδήλωση στο Peterson
Institute for International Economics,

σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, απευθυνόμενος σε οικονο-
μικούς, επιχειρηματικούς και πολιτικούς
παράγοντες, μεταξύ των οποίων μερικοί
από τους σημαντικότερους policy
makers της Ουάσινγκτον, ο κ. Σαμαράς
αναφέρθηκε στο θέμα της βιωσιμότητας
του ελληνικού χρέους, τονίζοντας ότι
«το Νοέμβριο του 2012 το Eurogroup
αποφάσισε ότι αν η Ελλάδα πετύχει
τους στόχους της, τότε η Ε.Ε. θα την
βοηθήσει στο πρόβλημα με το χρέος
της». 
Διεμήνυσε, δε, ότι «η Ελλάδα κάνει τα
πρώτα βήματα για την έξοδο από την
οικονομική κρίση», θυμίζοντας ότι
«πριν από έναν χρόνο κανείς δεν έδινε
ελπίδες στην Ελλάδα, θεωρείτο ότι το
grexit ήταν η πιο πιθανή εξέλιξη, σήμερα
όμως δεν μιλάει κανείς για grexit αλλά

για grecovery, καθώς η Ελλάδα θα
επιστρέψει στην ανάκαμψη του χρόνου,

έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης». 
«Πρέπει να κάνουμε focus στο
τέλος της κρίσης, να πετύχουμε
μικρές νίκες» είπε χαρακτηριστικά
ο πρωθυπουργός, κάνοντας ει-
δική αναφορά στη γεωστρατη-
γική θέση της χώρας και στις
δυνατότητες ανάπτυξης συνερ-
γασίας για την αξιοποίηση των

ενεργειακών πηγών στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα κάνει

τα πρώτα βήματα έξω από την κρίση.
Δεν είμαστε μόνοι μας. Η Κύπρος
περνάει κρίση, το Ισραήλ πέρασε κρίση.
Οι τρεις χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν
τις ενεργειακές πηγές στην περιοχή
τους. Όταν θα εξελιχθεί η παραγωγή
του αερίου οι τρεις χώρες μπορούν να
καλύψουν το 50% των ενεργειακών
αναγκών της Ευρώπης τα επόμενα 30
χρόνια» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες
που έχει κάνει η κυβέρνηση για την
προσέλκυση επενδύσεων, με το νέο
επενδυτικό νόμο και την αντιμετώπιση
της γραφειοκρατίας. 
Σημείωσε, ότι το γραφείο του είναι
ανοικτό για τους επιχειρηματίες που
θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην
χώρα μας και ότι η προσέλκυση των
επενδύσεων είναι ο λόγος του δεύτερου
ταξιδιού του στην Αμερική. Τέλος, ση-
μείωσε ότι η πορεία του τουρισμού,
φέτος, ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις.
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«Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα!»
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ 2014

Το θέμα της διαχείρισης
του ελληνικού χρέους,
αλλά και η προσέλκυση
επενδύσεων στη χώρα
μας κυριάρχησαν 
στην ατζέντα των
συναντήσεων που είχε 
ο Αντώνης Σαμαράς 
στην Ουάσινγκτον. 
Στο Μαξίμου κάνουν
λόγο για θετικά
αποτελέσματα 
του ταξιδιού του
πρωθυπουργού και 
για επιβεβαίωση της
αλλαγής του κλίματος
που υπάρχει για την
Ελλάδα στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού. 

«Υπάρχει διαφορετικό κλίμα για
την Ελλάδα σε σχέση με προ-

ηγούμενα ταξίδια στις ΗΠΑ» εκτίμησε
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας Νότης Μηταράκης, ο οποίος
συνόδευε τον πρωθυπουργό σε συ-
ναντήσεις με επενδυτές και στελέχη
μεγάλων εταιρειών στη Νέα Υόρκη,
ενώ παράλληλα πραγματοποίησε
αρκετές άλλες συναντήσεις με επεν-
δυτικούς παράγοντες των Ηνωμένων
Πολιτειών.
«Οι επενδυτές αναγνωρίζουν ότι
γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια
στην Ελλάδα. Υπάρχει συγκρατημένη
αισιοδοξία» ανέφερε ο κ. Μηταράκης,
επισημαίνοντας ότι «ο πρωθυπουργός
είδε, καταρχήν, επενδυτές ομολόγων,
κάτι που είναι πολύ σημαντικό».
Πρόσθεσε δε ότι «ξεκινάει μία προ-
σπάθεια για να μπορέσει η Ελλάδα
το 2014 να ξαναβγεί στις αγορές.
Ήταν μια πρώτη συνάντηση πάνω
στα ελληνικά ομόλογα. Να θυμίσω
ότι η αγορά της Νέας Υόρκης έχει
κάνει σημαντικότατες επενδύσεις
τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες
σε ομόλογα και ως αποτέλεσμα
έπεσαν και τα επιτόκια της Ελλάδας.
Άρα, η αγορά ομολόγων από τη Νέα
Υόρκη ήδη έχει μια θετική στάση
προς την Ελλάδα. Το σημαντικό
είναι αν εκδώσουμε νέα ομόλογα,
όταν εκδώσουμε το 2014, να υπάρχει
ενδιαφέρον από την Αμερική».
Όσο για τις «πραγματικές» επεν-
δύσεις, ο κ. Μηταράκης εκτίμησε
ότι «ήδη υπάρχουν αρκετές αμερι-
κανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
και είναι σημαντικό να διατηρούμε
ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.
Νέα έργα που γίνονται στην Ελλάδα,
αυτή την στιγμή, χρηματοδοτούνται
σε μεγάλο βαθμό και από Αμερι-
κανούς επενδυτές». Εξήγησε, μά-
λιστα, ότι «προσπαθούμε να δια-
τηρήσουμε αυτό το κλίμα ζωντανό
και αυτό κάναμε σ’ αυτό το ταξίδι. 
Απαντώντας σε ερώτημα για το γε-
γονός ότι το ΔΝΤ επιμένει στη βιω-
σιμότητά του δημόσιου χρέους και
στη δέσμευση των Ευρωπαίων, ο
κ. Μηταράκης εξέφρασε την άποψη
ότι «είναι σημαντικό να μην υπάρχει
διχογνωμία και να μπορέσουν να
λύσουν αυτή τη διαφορά, χωρίς να
επηρεάζουν αρνητικά τη θέση της
χώρας μας. Δηλαδή, δεν θέλουμε
να δούμε μία διαφωνία, η οποία
επηρεάζει την προσπάθεια της χώρας
να προσελκύσει επενδύσεις και δη-
μιουργεί αρνητικό κλίμα. Πρέπει με
σοβαρότητα οι δανειστές της Ελλάδος
να λύσουν αυτό το πρόβλημα». 

Στις αγορές 
το 2014 η Ελλάδα; 

«Η αγορά της Νέας Υόρ-
κης έχει κάνει σημαντικότατες

επενδύσεις τους τελευ-
ταίους 15 μήνες σε ομόλογα
και ως αποτέλεσμα έπεσαν
και τα επιτόκια της Ελλάδας.
Άρα, η αγορά ομολόγων από
τη Νέα Υόρκη ήδη έχει μια θε-
τική στάση προς την Ελλάδα.
Το σημαντικό είναι αν εκδώ-
σουμε νέα ομόλογα, όταν

εκδώσουμε το 2014, να υπάρχει ενδια-
φέρον από την Αμερική» εκτιμά

ο Νότης Μηταράκης.
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Σ
τις ΗΠΑ η περίθαλψη είναι η
πιο ακριβή στον κόσμο! Αν
ανήκετε στο 19% των Αμερι-
κανών που δεν έχουν ασφάλεια

υγείας, είστε καταδικασμένος να χρε-
οκοπήσετε. Για να αποτραπούν τέτοιες
καταστροφικές καταστάσεις, ψηφίστηκε
το 2010 ο «Νόμος για την προστασία
των ασθενών και το προσιτό κόστος
της περίθαλψης», γνωστός και ως
Obamacare. Ήταν η κεντρική μεταρ-
ρύθμιση της πρώτης θητείας του προ-
έδρου Ομπάμα. Ο νόμος αυτός εισάγει
έναν αριθμό διατάξεων της αγοράς της
ασφάλειας υγείας με στόχο την προ-
στασία των ασθενών από τις καταχρήσεις
των ασφαλιστικών εταιρειών. Ορίζει,
επίσης, πως κάθε Αμερικανός που δεν
καλύπτεται από τον εργοδότη του ή
ένα δημόσιο οργανισμό, πρέπει να αγο-
ράζει ασφάλεια υγείας. Για να είναι
αυτή η απαίτηση κοινωνικά αποδεκτή,
προβλέπεται η επιδότηση -από την κυ-
βέρνηση- των εισφορών σε μια ιδιωτική
ασφάλεια υγείας για όσους έχουν
χαμηλά εισοδήματα. 

Οι Ρεπουμπλικανοί αντιτάχθηκαν σε
αυτή τη μεταρρύθμιση για λόγους
αρχής. Πρώτα απ’ όλα, επειδή ο νόμος
αυτός παραβιάζει την ελευθερία επι-
λογής, αναγκάζοντας όλους τους Αμε-
ρικανούς να αγοράσουν μια ασφάλεια
υγείας, ακόμη κι αν δεν το επιθυμούν.
Ακριβώς, όμως, επειδή ακόμη και οι
υγιείς είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν
για την ασφάλισή τους, οι ασφαλιστικές
εταιρείες είναι σε θέση να παρέχουν
σε χρονίως πάσχοντες ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη σε προσιτές τιμές.
Αδιάφορο: οι αντίπαλοι της μεταρρύθ-
μισης προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικα-
στήριο ζητώντας να κηρυχθεί αντισυν-
ταγματική. Το Δικαστήριο απέρριψε την
προσφυγή και ο νόμος υιοθετήθηκε…

«Συμβιβαστική λύση»
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο οι Ρε-
πουμπλικανοί αντιτάχθηκαν εξαρχής
σε αυτή τη μεταρρύθμιση ήταν η αυ-
ξημένη παρέμβαση του κράτους στον
τομέα της υγείας. 
Η μεταρρύθμιση συνάντησε, όμως, αν-

τιδράσεις και στα αριστερά. Όπως ση-
μειώνει η Ιοάνα Μαρινέσκου, καθηγήτρια
Οικονομίας στο Harris School of Public
Policy του Πανεπιστημίου του Σικάγο,
ο νόμος αποτέλεσε εκ των πραγμάτων
μια συμβιβαστική λύση. 
Η αρχική του μορφή προέβλεπε την
κάλυψη των ανασφάλιστων Αμερικανών
μέσω της επέκτασης της ασφάλειας
υγείας που διαχειρίζεται ο δημόσιος
τομέας. Αντί γι’ αυτό, ο Obamacare
προσφέρει επιδοτήσεις για την αγορά
μιας ιδιωτικής ασφάλειας. Ενώ λοιπόν
η Δεξιά ανησυχεί ότι ο Obamacare
αφορά πολύ κόσμο και αυξάνει την
παρέμβαση του κράτους, η Αριστερά
υπογραμμίζει ότι ο νόμος μπορεί να
οδηγήσει στη μείωση των ασφαλισμένων
και στην επιδείνωση της ποιότητας της
περίθαλψης. 
Και ο λόγος είναι ο ακόλουθος: στις
Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότεροι
εργαζόμενοι που έχουν ασφάλεια υγείας
προστατεύονται μέσω των εισφορών
των εργοδοτών τους σε ιδιωτικές ασφα-
λιστικές εταιρείες. Καθώς οι εργαζόμενοι

με χαμηλά εισοδήματα έχουν, λοιπόν,
τη δυνατότητα να αγοράσουν απευθείας
ιδιωτική ασφάλεια με επιδοτούμενες
τιμές, ορισμένοι εργοδότες θα μπο-
ρούσαν να σταματήσουν να παρέχουν
ασφάλεια υγείας στο προσωπικό τους.
Τα συνδικάτα έχουν έτσι προειδοποιήσει
ότι οι φτωχοί εργαζόμενοι μπορεί να
βρεθούν με μια ασφάλεια χαμηλότερης
ποιότητας από αυτή που προσφέρουν
οι εργοδότες. Οι τελευταίοι επωφελούνται
από τη μείωση του εργατικού κόστους. 
Στην καλύτερη περίπτωση, οι εργαζό-
μενοι με χαμηλά εισοδήματα θα αγο-
ράσουν μια ασφάλεια ανάλογης ή και
καλύτερης ποιότητας από αυτή που

προσφέρουν οι εργοδότες. Τώρα όμως,
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα είναι
εκείνη που θα χρηματοδοτεί ένα μεγάλο
μέρος της ασφάλειας υγείας αντί για
τους εργοδότες. Είναι βάσιμες οι ανη-
συχίες των συνδικάτων; Οι εργοδότες
θα σταματήσουν να πληρώνουν για
την ασφάλεια του προσωπικού τους,
καθώς θα υπάρχει η φτηνότερη λύση
που επιδοτείται από το κράτος; 

Τι ισχύει αλλού
Για να απαντήσει κανείς στην παραπάνω
ερώτηση, μπορεί να αναζητήσει πα-
ραδείγματα από άλλες περιπτώσεις:
στο Μεξικό, για παράδειγμα, η εφαρ-
μογή της οικουμενικής ασφάλειας
υγείας με το πρόγραμμα «Seguro Po-
pular» δεν οδήγησε στη μείωση του
αριθμού των Μεξικανών που η ασφά-
λειά τους χρηματοδοτείται από τους
εργοδότες τους. Αλλά και στη Μα-
σαχουσέτη, όπου το 2006 άρχισε να
εφαρμόζεται μια μεταρρύθμιση ανά-
λογη με τον Obamacare, ο αριθμός
των πολιτών, οι οποίοι καλύπτονται
από ασφάλεια που πληρώνεται από
τους εργοδότες τους όχι μόνο δεν
μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε. 
Εκείνοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι
να κάνουν τα πάντα για να εμποδίσουν
ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν την
εφαρμογή της μεταρρύθμισης είναι
οι Ρεπουμπλικανοί. Και δεν διστάζουν
για τον σκοπό αυτό να προκαλέσουν
και παύση της λειτουργίας της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΕ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παθαίνετε εγκεφαλικό
και μεταφέρεστε στο
νοσοκομείο, όπου
παραμένετε στην
εντατική για δέκα
ημέρες. Επιστρέφετε
στο σπίτι σας και, ενώ
είστε ακόμη στο στάδιο
της ανάρρωσης, έρχεται
ένας λογαριασμός
200.000 δολαρίων
(150.000 ευρώ) που
αφορά την παραμονή
σας στο νοσοκομείο.
Καλώς ήλθατε στις
Ηνωμένες Πολιτείες! 

Πώς το Obamacare «διχάζει» τις ΗΠΑ

Αναδημοσίευση από την 

Ο νόμος εισάγει έναν
αριθμό διατάξεων 
της αγοράς της
ασφάλειας υγείας 
με στόχο την προστασία 
των ασθενών 
από τις καταχρήσεις 
των ασφαλιστικών
εταιρειών



Μ
ε αφορμή τις τελευταίες δρα-
ματικές πολιτικές εξελίξεις
με το θέμα της «Χρυσής Αυ-

γής», για την αξιωματική αντιπολίτευση
ανοίγει ο δρόμος για εκλογές! Στην πυ-
ραμίδα των ηγετικών στελεχών αλλά
και στον αρχηγό τους, Αλέξη Τσίπρα,
κοινή είναι η εκτίμηση ότι ο Αντώνης
Σαμαράς θα καταφύγει -κατά πάσα πι-
θανότητα- σε βουλευτικές εκλογές με
χρονικό ορίζοντα το τέλος του α’ εξαμήνου

του 2014, θεωρώντας ότι η συγκυρία
αυτή είναι ευνοϊκή, κάτι που φαίνεται
ξεκάθαρα από τις πρόσφατες δημοσκο-
πήσεις, στις οποίες η Ν.Δ. προηγείται
του ΣΥΡΙΖΑ από 1,5 έως 2,5 μονάδες.
Εκτιμούν, ακόμη, ότι ουσιαστική καταδίκη
του φασισμού μπορεί να υπάρξει μόνο
μέσα από εκλογές και ότι το θέμα της
Χρυσής Αυγής δημιουργεί προϋποθέσεις
αιφνιδιασμού. Πάντως, κανένα από τα
σενάρια για εκλογές δεν επαληθεύτηκαν

όπως, συχνά-πυκνά, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ,
αφού κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε μετά
τις μαζικές κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων –και ιδιαίτερα τις απεργίες στο
χώρο της παιδείας–, ενώ η κυβέρνηση
τονίζει σε όλους τους τόνους ότι θέμα
εκλογών δεν υπάρχει. Θα περιμένουμε,
λοιπόν, να δούμε ποιες άλλες πρωτο-
βουλίες ή εκτιμήσεις έχει στη «φαρέτρα»
της η αξιωματική αντιπολίτευση.

ΝΙΚ.Σ.

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ.
σηκώνει το βάρος της σύγκρουσης με τη
Χ.Α. στη Βουλή, υπό το βάρος των τελευταίων
εξελίξεων. Όπως λένε μάλιστα με νόημα
κάποιοι –όχι πάντα καλοπροαίρετοι– παίζει
σε γήπεδο που το ξέρει καλά…

ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
Ο «προεδρικός φίλος» της Ν.Δ. το έκανε πάλι
το θαύμα του! Με τις εκρηκτικές δηλώσεις
περί «άκρων» και κατά του ΣΥΡΙΖΑ έφερε
ξανά σε δύσκολη θέση Συγγρού και Μαξίμου.
Και η αποδοκιμασία του από τον Ανδρέα Πα-
παμιμίκο δεν αρκεί… 

Να μην βιάζονται…
Αμηχανία έχουν προ-
καλέσει στο ΠΑΣΟΚ
οι εξελίξεις στην υπό-
θεση της Χρυσής Αυ-
γής, με τον Ευάγγελο

Βενιζέλο να προσπαθεί να ρίξει
τους τόνους σε ό,τι αφορά την
κριτική που ασκείται για τους χει-
ρισμούς της κυβέρνησης αλλά
την ίδια ώρα να κρατήσει ψηλά
τη «σημαία» του αντιφασιστικού
πολέμου, κάνοντας λόγο για
«υπόθεση υπεράσπισης της Δη-
μοκρατίας». Ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ διεμήνυσε πως «όλοι οι θε-
σμοί πρέπει να σταθούν στο ύψος

των περιστάσεων και η δικαιο-
σύνη πρέπει να πράξει το ίδιο»,
ζήτησε «πλήρη εφαρμογή της
ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας,
που είναι επαρκέστατη» και συ-
νέστησε σε όλους «να μην βιά-
ζονται» καθώς «δεν υπάρχει
ολοκληρωμένη δικαστική κρί-
ση». Θύμισε, πάντως, με νόημα
πως «όταν το ΠΑΣΟΚ έθετε το
θέμα επιτακτικά, δεν ακολού-
θησε κανείς»…

Η Ν.Δ. εγκατέλειψε 
το ιστορικό της σπίτι!
Ναι, είναι αλήθεια! Η πληροφορία
που παρουσιάσαμε την περα-

σμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε:
Η Ν.Δ., έπειτα από 39 ολόκληρα
χρόνια εγκατέλειψε οριστικά
το «σπίτι» της, στην οδό Ρη-
γίλλης. Μια απόφαση που ελή-
φθη κάτω από πολιτική φόρτιση
και συναισθηματισμό και προ-
κάλεσε αρκετές αντιδράσεις,
αφού στο ιστορικό αυτό κτίριο
στεγάστηκαν όλοι οι αρχηγοί
της, από τον ιδρυτή της Κων-
σταντίνο Καραμανλή, τον Γ.
Ράλλη, τον Κωνσταντίνο Μη-
τσοτάκη, τον Μιλτιάδη Έβερτ
και τον Κώστα Καραμανλή,
μέχρι τον σημερινό αρχηγό της
και πρωθυπουργό Αντώνη Σα-
μαρά, αλλά και οι χιλιάδες των
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Ασχέτως μνημονίων, ανεργίας,
φτώχειας ή άλλων οικονομι-

κών προβλημάτων, η κρίση που
μαστίζει την Ελλάδα είναι πρωτί-
στως κρίση θεσμών, κρίση πολιτική.
Κι αν έως πρότινος κολλάγαμε
σε λογιστικά και οικονομικά στοι-
χεία και χάναμε την ουσία, τα όσα
συνέβησαν και συνεχίζουν να συμ-
βαίνουν με αφορμή την υπόθεση
της Χρυσής Αυγής, δεν αφήνουν
άλλα περιθώρια για παρερμηνείες. 
Η κρίση είναι κατ’ ουσίαν πολιτική,
και η ουσία της πολιτικής είναι ο
πολίτης. Εμείς είμαστε, λοιπόν,
σε κρίση. Και αυτό δεν προέκυψε
σήμερα…
Εδώ και περισσότερα από 30 χρό-
νια, η ελληνική κοινωνία άλλαξε
δραματικά. Η ποιότητα ζωής άλλαξε
προς το καλύτερο, όχι όμως χωρίς
κόστος για την ποιότητα της δη-
μοκρατίας μας, των θεσμών και,
τελικά, της κοινωνικής συνοχής.
Είμαι ο τελευταίος που θα επικα-
λεστεί τις παλιές καλές μέρες,
όταν «και με τρεις κι εξήντα μια
χαρά τα περνάγαμε». Αφενός δεν
έζησα εκείνες τις μέρες και αφε-
τέρου θεωρώ ότι το «καλό» είναι
εχθρός του καλύτερου. 
Το «καλύτερο» όμως δεν έρχε-
ται… άνευ όρων και με οποιοδήποτε
κόστος. Κι εμείς, δυστυχώς, κλεί-
ναμε τα μάτια κάθε φορά που πέρ-
ναγε από μπροστά μας ο λογα-
ριασμός. Περνάγαμε πολύ «κα-
λύτερα» για να ασχοληθούμε με
το κόστος των επιλογών μας. Κι
όταν το «πάρτι» τελείωσε, επι-
δοθήκαμε στην προσφιλή και ανέ-
ξοδη λύση να αναθεματίζουμε
εκείνους που είχαν την ευθύνη. 

Ποιοί ήταν αυτοί άραγε; Α, ναι!
Εμείς. Αλλά δεν το λέγαμε που-
θενά…
Κάπως έτσι φτάσαμε στους οργι-
σμένους Δεκέμβρηδες, στα κα-
λοκαίρια των αγανακτισμένων
και, τελικά, στο ματωμένο φθι-
νόπωρο της νεκρανάστασης των
φαντασμάτων του φασισμού. Όχι,
δεν είναι όλα το ίδιο. Αλλά έχουν
σε μεγάλο βαθμό την ίδια αφετηρία:
μια κοινωνία που έχασε την ηθική
και την ανθρωπιά της, που έκανε
θρησκεία το βόλεμα, που έβρισκε
πάντα εύκολους φταίχτες οπου-
δήποτε αλλού εκτός από τον εαυτό
της. Στους θεσμούς, στους πολι-
τικούς, σε όσους ήταν δική της
ευθύνη να ελέγχει και να ορίζει.
Αποφεύγαμε τον καθρέφτη μας
και στρεφόμασταν εναγωνίως σε
κάθε λογής παραμορφωτικό κα-
θρέφτη που μας πρόσφεραν, γιατί
έκανε την ασχήμια αυτού που ανε-
χόμασταν, αυτού στο οποίο μόνοι
μας εξελιχθήκαμε, να φαίνεται
πιο υποφερτό ή τουλάχιστον «χα-
ριτωμένο». 
Ακόμα και σήμερα, που ούτε ο
παραμορφωτικός καθρέφτης δεν
κρύβει το χάλι μας, επιμένουμε
να βλέπουμε ευθύνες μόνο στους
άλλους, να οργιζόμαστε, να κα-
ταγγέλλουμε ότι μας στερούν τα
πάντα και πρώτα απ’ όλα την ελευ-
θερίας μας! 
Δυστυχώς, είχε απόλυτο δίκιο ο
Φρόιντ, που έλεγε ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά
ελευθερία, επειδή η ελευθερία
προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης,
και οι περισσότεροι άνθρωποι τρέ-
μουν την ανάληψη ευθύνης…

Η ανάληψη της ευθύνης

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ
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ΣΥΡΙΖΑ: Ονειρεύονται εκλογές!
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Να μην εμπλέκονται οι πολιτικές δυνάμεις με τη δικαιοσύνη ζήτησε ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. Και
έχει δίκιο! Αρκεί να το τηρήσει και ο ίδιος… 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ
Ο συνήγορος του Κασιδιάρη, που διαγράφηκε από τη ΝΔ, «ανακοίνωσε» ότι ο πελάτης του θα
είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων! Από τη ΓΑΔΑ στην Κοτζιά;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ
Πεθερός… Συριζαίος του έτυχε του βουλευτή της Χ.Α.! Για να τον τσαντίσει, δηλαδή, είχε
στους φούρνους που διατηρεί η οικογένεια μόνο αλλοδαπούς εργάτες;  

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
Με απειλές και προπηλακισμούς εναντίον δημοσιογράφων «ξέσπασε» ο βουλευτής μόλις
αφέθηκε ελεύθερος. Μάλλον τρώγεται να επιστρέψει…



Α
δοξα τελείωσε ο σκληρός πρώτος γύρος
διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους
της Τρόικας και, όπως όλα δείχνουν, όλα

τα θέματα θα ξανασυζητηθούν στα τέλη Οκτωβρίου,
καθώς παραμένουν ανοιχτά όλα τα μέτωπα, από
τις ιδιωτικοποιήσεις, τις συγχωνεύσεις των ΔΕΚΟ
και τις εισπράξεις των φόρων, μέχρι την κινητικότητα
των δημοσίων υπαλλήλων. Προσωρινή ανακωχή,
λοιπόν, για να ηρεμίσουν κατά κάποιον τρόπο οι
εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, ενόψει του
δεύτερου κύματος απολύσεων των 15.000 υπαλ-
λήλων που θα γίνει έως το τέλος του 2014.
Σημείο τριβής για τους Τροϊκανούς παραμένει το

θέμα των «επίορκων» και το εκκρεμών υποθέσεων
με τους «κοπανατζήδες», που πρέπει να επι-
ταχυνθούν αφού δεν είναι λίγοι (περίπου
4.000), αριθμός που «λύνει» τα χέρια
του υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος περιμένει να γλιτώσει από
τα… χειρότερα στην παρούσα φάση
–τα οποία θεωρούνται βέβαια αν
δεν κλείσει με ομαλότητα η κινη-
τικότητα και δεν μειωθεί ο αριθμός
των δημοσίων υπαλλήλων.

ΝΙΚ.Σ.

Στην επόμενη μέρα είναι πλέον στραμμένα τα
βλέμματα για τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά,
ο οποίος επέστρεψε ικανοποιημένος από την

Αμερική, μετά τις κρίσιμες και σπουδαίες συ-
ναντήσεις που είχε εκεί, τόσο με τον αντιπρόεδρο
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όσο και με τη διευ-
θύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Οι τε-
λευταίες, όμως, δραματικές εξελίξεις στο
θέμα της Χρυσής Αυγής, αλλάζουν τα δε-
δομένα, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει
ότι είναι αποφασισμένος «να ξηλώσουμε
τη Χρυσή Αυγή», θέτοντας και την ατζέντα
των προσεχών ενεργειών του. Πρόκειται,
άλλωστε, για ένα κορυφαίο θέμα, που

για πολλά χρόνια ταλανίζει και την ευ-

ρωπαϊκή πολιτική σκηνή και, σήμερα, η κυβέρνηση τολμά
να «σπάσει αβγά». Την ίδια ώρα, δεν τίθεται θέμα πρόωρων
εκλογών, όπως ζητά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας,
αλλά αναμένονται μόνο πρωτοβουλίες ενωτικού χαρακτήρα,
αφού η χώρα χρειάζεται ομαλότητα και ο πρωθυπουργός
αναδεικνύεται σε εγγυητή σταθερότητας. Στόχος της Κυ-
βέρνησης, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η λειτουργία
των θεσμών (Αστυνομίας και Δικαιοσύνης), οι οποίες
πρέπει από κοινού να δικαιολογήσουν στο ακέραιο τον
ρόλο τους, χωρίς εξαρτήσεις. Με τα νέα αυτά δεδομένα
ξεκάθαρα η χώρα αλλάζει σελίδα, με βασικό ζητούμενο
πλέον να «καθαρίσει» με το παλιό, «σάπιο» παρελθόν,
που κρατούσε σε ομηρεία για πολλά χρόνια τη χώρα,
βυθισμένη στη διαφθορά και την πολιτική απαξίωση…

ΝΙΚ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πυκνώνουν τα «σύννεφα» για τον υπουργό
Δικαιοσύνης στη Ν.Δ., καθώς πολλοί του χρε-
ώνουν σημαντικό μέρος των χειρισμών που
οδήγησαν στο επικοινωνιακό φιάσκο για την
κυβέρνηση, μετά την αποφυλάκιση των Χρυ-
σαυγιτών. Έρχονται εξελίξεις; 

οπαδών και φίλων, που έζησαν
μεγάλες στιγμές συγκίνησης
αλλά και πολιτικών γεγονότων.
Δυστυχώς, τα μεγάλα οικονομικά
προβλήματα ανάγκασαν τον
Σαμαρά να πάρει αυτή την από-
φαση, με στόχο την εξυγίανση
των οικονομικών της Ν.Δ., μετά
τη μειωμένη επιχορήγηση που
εισπράττουν τα κόμματα. Τέλος
εποχής, λοιπόν, για τη Ν.Δ. και
το κτίριο της Ρηγίλλης που ση-
μάδεψε την ιστορία της…

Η ατάκα Βαρβιτσιώτη
στους Τροϊκανούς 
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης

συνάντησης ανάμεσα στον Μιλ-
τιάδη Βαρβιτσιώτη και τους αξιω-
ματούχους της Τρόικας, στο
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
υπήρξε μία ατάκα που προξένησε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τραπέζι.
Ο υπουργός κατά τη διάρκεια
του διαλόγου του με εκπρόσωπο
της Τρόικας, με επίκεντρο την
αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ, τό-
νισε χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι
πολιτικός και προτιμώ να κοιτάω
τους πολίτες στα μάτια και να
τους μιλάω για τα έσοδα που
έφερα στη χώρα, παρά για τους
φόρους και περικοπές που δεν
απέτρεψα»... 

ΝΙΚ. Σ.

«Επίορκοι» και συμβασιούχοι στο στόχαστρο

QUIZ: 
Σε ποιον/ποια βουλευτή

τότε –υφυπουργό σήμερα–
υπηρετούσε στα μέσα της δεκαετίας
του ’00, για περισσότερα από δύο
χρόνια, ο αστυνομικός 

που εκπαίδευε
Χρυσαυγίτες 

στη Ρόδο; 

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος
από την εποχή που οι «αγα-

νακτισμένοι», οι «φουσκωτοί» της
πάνω πλατείας Συντάγματος και
οι «αντάρτες» της κάτω, απειλού-
σαν με κρεμάλες και Γουδί εκείνους
που έλεγαν πως με τη δανειακή
σύμβαση κράταγαν τη χώρα στο
ευρώ. Ούτε και ξεχνιούνται εύκολα
οι λαϊκιστικές κορώνες περί «μπλό-
φας των Ευρωπαίων» που εκβίαζαν
για μέτρα, ενώ «δεν μπορούσαν
νομικά να μας αποπέμψουν», κα-
τηγορώντας για κινδυνολόγους
όσους επέσειαν το θανάσιμο κίν-
δυνο που διέτρεχε η χώρα να βρεθεί
εκτός Ευρώπης. Πάνω μάλιστα σε
αυτή την ανέξοδη επαναστατική
ρητορεία, στήθηκαν πολιτικές κα-
ριέρες, επιδοτήθηκαν νέοι πολιτικοί
σχηματισμοί από το υστέρημα της
χώρας και αποπέμφθηκαν πολιτικές
εφεδρείες βεβιασμένα και ίσως
άδικα. Ίσως, γιατί δεν έχει αποφανθεί
ακόμα λόγω του ασφυκτικά επι-
ταχυνόμενου πολιτικού χρόνου, ο
ψύχραιμος ιστορικός αυτής της
περιόδου. Πάντως, ο καταγγελτικός
λόγος κατά πάντων έγινε μόδα
και παραμέρισε, όπως πάντα συμ-
βαίνει σε στιγμές έντασης και κρί-
σης, την ψύχραιμη ανάλυση των
δεδομένων για την αντιμετώπιση
της κατάστασης. 
Τί αποκαλύπτεται, λοιπόν, με τον
πλέον έγκυρο και κατηγορηματικό
τρόπο; Πως οι Ευρωπαίοι εταίροι
και ιδίως οι Γερμανοί, είχαν απο-
φασίσει από την αρχή της κρίσης,
δηλαδή αρχές του 2010, να μας
σπρώξουν εκτός Ευρωζώνης, όπως
ανέφερε σε συνέντευξή του στο
περιοδικό Spiegel ο υπουργός Οι-
κονομικών της Γερμανίας, Βόλφγ-
κανγκ Σόιμπλε. Μπορεί η συνέν-
τευξη αυτή, λόγω της «καυτής»
επικαιρότητας με τη Χρυσή Αυγή,

να πέρασε σχεδόν απαρατήρητη,
ωστόσο πρέπει να υπογραμμιστεί,
γιατί βάζει πολλά πράγματα στη
θέση τους και κυρίως φέρνει και
τους Έλληνες πολίτες ενώπιον
των δικών τους ευθυνών. Ποιους
πολιτικούς καταδίκασαν, ποιους
πίστεψαν και αντάμειψαν, ποιοι με
τη δική τους ανοχή «κατσικώθη-
καν» στην πολιτική ζωή και απο-
λαμβάνουν στην υγεία των κορόι-
δων την παχυλή κρατική επιχο-
ρήγηση. Όπως είπε λοιπόν ο κ.
Σόιμπλε, ένα βασικό δίλημμα που
κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει τότε,
είναι αν η Ελλάδα θα έπρεπε να
εξωθηθεί σε έξοδο από την Ευ-
ρωζώνη το 2010. «Το ενδεχόμενο
είχε συζητηθεί στο υπουργείο Οι-
κονομικών, αν και αυτές οι συζη-
τήσεις ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Τα στοιχεία ήταν ξεκάθαρα και γε-
λοιοποιούσαν τα κριτήρια (της
Συνθήκης) του Μάαστριχτ», λένε
οι δημοσιογράφοι του Spiegel. Τί
ήταν αυτό που τελικά απέτρεψε
την γερμανική κυβέρνηση από το
να σπρώξει την Ελλάδα εκτός Ευ-
ρωζώνης; «Έλαβα ένα τηλεφώνημα
από τον (πρώην υπουργό Οικο-
νομικών των ΗΠΑ) Τίμοθι Γκάιτνερ»,
λέει ο κ. Σόιμπλε, «και μου λέει:
Το ξέρεις ότι δεν θα είχαμε πάρει
την απόφαση ν’ αφήσουμε τη
Lehman Brothers να χρεοκοπήσει
αν μας είχαν ρωτήσει 24 ώρες αρ-
γότερα, δεν το ξέρεις;». Την ώρα
δηλαδή που κάποιοι εγχώριοι πο-
λιτικοί πλειοδοτούσαν σε αντιευ-
ρωπαϊσμό και προωθούσαν ανεύ-
θυνες πολιτικές ρήξης, στηριζό-
μενοι στην έωλη άποψη του «νο-
μικά δεν μπορούν να μας διώξουν»,
η χώρα είχε βρεθεί στο χείλος του
γκρεμού. Και οι Έλληνες πολίτες
χόρευαν στις πλατείες το χορό
του Ζαλόγγου…

Τελικά δεν ήταν μπλόφα…

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Την ηγεσία του κόμματος της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς διεκδικεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος προαλείφεται και για υποψήφιος
της Αριστεράς για την προεδρία της Κομισιόν!
Ευρωπαϊκή στροφή 180ο ή πόλεμος στον
«εχθρό» από μέσα;…

Α. Σαμαράς: Εγγυητής πολιτικής σταθερότητας!



Ο
μως η λιτότητα θα πάει
τουλάχιστον έως το 2017,
κάτι που αποτυπώνεται
στο επικαιροποιημένο

Μνημόνιο, το οποίο προβλέπει την
επέκταση έως το 2016 της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, που επιβάλ-
λεται με συντελεστές με 1%-4%. Η
σχετική νομοθετική διάταξη θα πρέπει
να έχει «περάσει» από τη Βουλή μέχρι
το Νοέμβριο του 2013. 
Η «έκτακτη» εισφορά επιβλήθηκε για
πρώτη φορά στα εισοδήματα του 2010
και κυμαίνεται από 1% έως 4% στο
σύνολο των εισοδημάτων, δηλαδή
στο άθροισμα από μισθούς ή συντάξεις,
ενοίκια, τόκους, μερίσματα, επιδόματα
τρίτεκνων και πολύτεκνων. 
Επίσης, προβλέπεται η μετάθεση του
νομοσχεδίου για την επιβολή του Ενι-
αίου Φόρου Ακινήτων από το 2014
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 
Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα πρέπει
να αποδώσει το 2014 περί τα 2,7 δισ.
ευρώ και θα αντικαταστήσει τον Φόρο
Ακίνητης Περιουσίας και το Ειδικό
Τέλος Ακινήτων. 
Στην περίπτωση που αποφασισθεί η
μείωση ή η κατάργηση του φόρου με-
ταβίβασης ακινήτων, ο νέος ενιαίος
φόρος θα πρέπει να αποδώσει στα
κρατικά ταμεία το ποσό των 2,9 δισ.
ευρώ. Εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει
να εφαρμόσει τον ενιαίο φόρο θα δια-
τηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς, δη-
λαδή τόσο το Ειδικό Τέλος Ακινήτων
(ΕΤΑ) μέσω της ΔΕΗ, όσο και τον ΦΑΠ. 
Ακόμη, προβλέπεται μεγαλύτερη ελα-
στικότητα στην αγορά εργασίας, κάτι
που μεταφράζεται σε αύξηση των
ομαδικών απολύσεων, ενώ τίθεται
εμμέσως θέμα περισσότερων απολύ-
σεων στο Δημόσιο από τις 15.000
που έχουν ήδη συμφωνηθεί κ.ά. 
Νέα μέτρα αύξησης εσόδων και μεί-
ωσης δαπανών, συνολικού ύψους
περί τα 5 δισ. ευρώ, ενσωματώνει ο

προϋπολογισμός του 2014, το προ-
σχέδιο του οποίου κατατίθεται στη
Βουλή στις 7 Οκτωβρίου.
Συνολικά, προβλέπεται μείωση όλων
των δημοσίων δαπανών κατά περίπου
3,5 δισ., ενώ ο συνολικός φορολογι-
κός… λογαριασμός θα είναι αυξημένος
κατά 2,0 δισ. ευρώ.

Οι συνολικοί άμεσοι φόροι προβλέπεται
να φθάσουν τα 19,5 δισ. ευρώ τη νέα
χρονιά, από 17,4 δισ. ευρώ που εκτι-
μάται ότι θα διαμορφωθούν φέτος,
δεδομένης και της υστέρησης που
παρουσιάζουν οι εισπράξεις
Ειδικότερα, προβλέπονται νέα φορο-
λογικά μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ,
με το βάρος να πέφτει στα φυσικά
πρόσωπα (μισθωτοί συνταξιούχοι,
ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές

επιχειρήσεις), αλλά και δραματικές
περικοπές δαπανών ύψους 2,2 δισ.
ευρώ στους τομείς των συντάξεων,
υγείας, παιδείας και άμυνας.

Ποιοι θα πληρώσουν
Τα φορολογικά μέτρα, που θα εφαρ-
μοστούν για πρώτη φορά το 2014 και
υπό την έννοια αυτή είναι νέα μέτρα,
θα αποδώσουν στα κρατικά ταμεία,
σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουρ-

γείου Οικονομικών, το ποσό των 1.5.
ευρώ, με το μεγαλύτερο βάρος να
επωμίζονται μισθωτοί και συνταξιούχοι
καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά μισθωτούς και συντα-
ξιούχους, θα επιβαρυνθούν με αυξη-
μένους φόρους το 2014, λόγω της
κατάργησης του συνόλου των φορο-
απαλλαγών (ενοικίων, διδάκτρων,
τόκων κ.λπ.), με εξαίρεση τις ιατρικές
δαπάνες, τη διατροφή σε περίπτωση

Oλοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του
νέου γύρου ελέγχου της ελληνικής οι-

κονομίας και οι επικεφαλής της τρόικας
αναχωρούν από την Αθήνα, έχοντας συμ-
φωνήσει ουσιαστικά μόνον στο κλείσιμο
του προϋπολογισμού του 2013.

Όπως δήλωσε υψη-
λόβαθμο στέλεχος
του υπουργείου Οι-
κονομικών, τις επό-

μενες 15- 20 ημέρες οι διαπραγματεύσεις
θα συνεχισθούν μέσω αλληλογραφίας, με

διττό στόχο: η ελληνική πλευρά να δείξει
ότι προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων

και οι εκπρόσωποι των δανειστών να συντονίσουν τις
θέσεις τους.
Τα «ανοικτά μέτωπα» είναι πολλά και ενδεικτικά,
μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ο προϋπολογισμός του 2014, με τον υψηλόβαθμο
παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών να επι-

σημαίνει, ότι «υπάρχουν ακόμη περιοχές να ερευνή-
σουμε», και να αναφέρει τρία χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα, για τα οποία δεν υπάρχει συμφωνία με την
τρόικα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο πα-
ράγοντα, «αυτά είναι μεγάλες περιοχές, αφορούν σε
δισεκατομμύρια ευρώ». Ειδικότερα, πρόκειται για:
8Το σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα

από το 2014 (ύψος εσόδων, εισπραξιμότητα).
8 Τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για

τα ασφαλιστικά ταμεία.

8Τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
για τη «φορολογική συμμόρφωση» (αύξηση φο-
ρολογικών εσόδων, λόγω της σταδιακής ανάταξης
της οικονομίας).

Τα τέσσερα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση
της δόσης του 1 δισ. ευρώ, η οποία εκκρεμεί από

τον Ιούλιο (μάλιστα, ο υψηλόβαθμος παράγοντας
εκτιμά ότι πλέον θεωρείται χρονικά αδύνατον να
συζητηθεί το θέμα της δόσης στο Euro Working Group
στις αρχές του Οκτωβρίου). Ειδικότερα:
8συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ανα-

διάρθρωσης των ΕΑΣ, της ΕΛΒΟ και της ΛΑΡΚΟ.
8συνεχίζεται η αξιολόγηση για το πρόγραμμα διαθε-

σιμότητας στο Δημόσιο, με σημείο αιχμής να αποτελούν
οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια

8ο Κώδικας των Δικηγόρων μεταφράζεται στα αγγλικά
για να εκτιμηθεί από τους εκπροσώπους των δανει-
στών

8η αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου σε ΕΥ-
ΔΑΠ-ΕΥΑΘ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις
επόμενες 10-15 ημέρες.

Η πορεία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού
συστήματος και η ενίσχυση της ρευστότητας στην

αγορά
Το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, για το
οποίο η τρόικα ζητεί επιτάχυνση και μεγαλύτερη

ευελιξία (σήμερα ανακοινώθηκε ο νέος πρόεδρος του
ΤΑΙΠΕΔ)

Οι γενικότερες παρεμβάσεις στα ασφαλιστικά
ταμεία.
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διαζυγίου και τις δωρεές προς δημόσιο
και δημόσιους φορείς. Το ποσό που
θα εισπράξει το ΥΠΟΙΚ από την κα-
τάργηση των φοροαπαλλαγών υπο-
λογίζεται σε 237 εκατ. ευρώ.

816 εκατ. ευρώ από
επιχειρήσεις - ελεύθερους
επαγγελματίες
Από τη φορολογική μεταρρύθμιση»που
νομοθετήθηκε και θα ισχύσει το 2014
προβλέπεται, επίσης, η είσπραξη ποσού
ύψους 816 εκατ. ευρώ, κυρίως από
την αύξηση της φορολογίας των μη
μισθωτών φορολογουμένων (ατομικές
επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες),
που θα φορολογούνται με συντελεστή
26% από το πρώτο ευρώ και μέχρι τα
πρώτα 50.000 ευρώ και με συντελεστή
33% για το υπερβάλουν ποσό.
Οι έχοντες ατομικές επιχειρήσεις θα

φορολογούνται ακόμη και εάν έχουν
ζημιές, αφού στην περίπτωση αυτή
θα «ενεργοποιούνται» τα τεκμήρια
διαβίωσης, ενώ θα βαρύνονται και με
προκαταβολή φόρου 55% για το επό-
μενο έτος.
Επίσης, η αύξηση των φορολογικών
εσόδων, κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ,
θα προέλθει από την αύξηση της φο-

ρολογίας των καθαρών κερδών (χρή-
σης 2013) των ομόρρυθμων και ετε-
ρόρρυθμων εταιρειών που τηρούν βι-
βλία (πρώην β’ κατηγορίας), καθώς
θα φορολογηθούν με συντελεστή 26%
(αντί 20%) μέχρι το επίπεδο των
50.000 ευρώ και με συντελεστή 33%
(από 20%) για το υπερβάλλον ποσό.
Επιπλέον, θα προέλθουν  από την αυ-

ξημένη φορολογία των Ο.Ε. και Ε.Ε.
εταιρειών για τα κέρδη χρήσης 2013,
με βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας), κα-
θώς θα φορολογηθούν με συντελεστή
26% από 20% που ήταν.
Ακόμη, θα αυξηθεί και η φορολογία
των Α.Ε. και των ΕΠΕ, που θα φορο-
λογηθούν για τα καθαρά κέρδη του
2013 με συντελεστή 26% από 20%.
Η επιβάρυνση μειώνεται από τη μείωση
του συντελεστή φορολογίας των με-
ρισμάτων από 25% σε 10%.

«Μαχαίρι» στις δαπάνες
Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει
δραματικές περικοπές δαπανών ύψους
2,2 δισ. ευρώ στους τομείς των συν-
τάξεων, υγείας, παιδείας και άμυνας.
Το κονδύλι για τις συντάξεις θα μειωθεί
περαιτέρω κατά 423 εκατ. ευρώ, με
παρεμβάσεις όπως η αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρό-
νια, τη μείωση κατά 162 εκατ. ευρώ,
των συντάξεων των ένστολων, καθώς
επίσης από «ουρές» επιπτώσεων από
φετινά μέτρα.
Το κονδύλι για τις αποδοχές θα μειωθεί

κατά 260 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις
όπως η «κινητικότητα» και οι «απο-
χωρήσεις» που θα εξοικονομήσουν
59,5 εκατ. ευρώ, τη μείωση των ανα-
πληρωτών καθηγητών (61,8 εκατ.
ευρώ), μείωση μισθών στους ΟΤΑ. Το
κονδύλι για την Άμυνα μειώνεται κατά
100 εκατ. ευρώ, με το κύριο βάρος
να πέφτει στην ακύρωση στρατιωτικών
προμηθειών ύψους 69 εκατ. ευρώ,
το κλείσιμο στρατοπέδων και τη μείωση
των εισακτέων. Το κονδύλι για τα κοι-
νωνικά επιδόματα μειώνεται κατά 78
εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της κατα-
βολής πλέον του ΕΚΑΣ, σε όσους
υπερβαίνουν το 65ο έτος. 
Οι δαπάνες των ΔΕΚΟ μειώνονται κατά
180 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης
των λειτουργικών εξόδων. Για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση τα κονδύλια πε-
ρικόπτονται κατά 160 εκατ. ευρώ,
μέσω της μείωσης των αποδιδόμενων
πόρων, ενώ τέλος στην εκπαίδευση
τα κονδύλια μειώνονται κατά 33,5
εκατ. ευρώ, λόγω της ισόποσης μεί-
ωσης των λειτουργικών δαπανών των
ΑΕΙ και ΤΕΙ.

To 2014 ασφαλώς θα είναι μία ακόμη χρονιά σκληρής λιτότητας με τον προϋπολογισμό να
φέρνει φόρους (άμεσους και έμμεσους) που θα προσεγγίζουν τα 45 δισ. ευρώ. και όλα αυτά
ενώ η σωρευτική υποχώρηση του Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος 
την περίοδο 2008-2013 θα ξεπεράσει κατά πολύ το 20%, με
την εκτίμηση ότι η φετινή πτώση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί
στο -4%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικουριών
μειώνεται δραματικά από το 2006 (πίνακας).

Συνολικά, προβλέπεται
μείωση όλων των
δημοσίων δαπανών
κατά περίπου 3,5 δισ.,
ενώ ο συνολικός
φορολογικός…
λογαριασμός θα είναι
αυξημένος κατά 
2,0 δισ. ευρώ.

Συνολικά προβλέπεται
μείωση όλων των
δημοσίων δαπανών
κατά περίπου 3,5 δισ.,
ενώ ο συνολικός
φορολογικός…
λογαριασμός θα είναι
αυξημένος κατά 
2,0 δισ. ευρώ.

Περικοπές συντάξεων, κύριων και επικου-
ρικών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, προ-

βάλλουν και πάλι στον ορίζοντα, λόγω των
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα ασφαλιστικά ταμεία.
Μολονότι το 2013 δεν διαφαίνεται κάποια
σοβαρή εμπλοκή στην πληρωμή συντάξεων
και λοιπών παροχών (αν και τα αποτελέσματα
των Ταμείων συν τον ΕΟΠΥΥ είναι μείον του-
λάχιστον κατά 2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου
του κρατικού προϋπολογισμού), είναι βέβαιο
ότι το 2014 θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη
χρονιά.
Για το επόμενο έτος, το υπουργείο Εργασίας
αναζητεί τρόπο να κλείσει η «τρύπα» ποσού
άνω των 2 δισ. ευρώ, που θα επιφέρει η μείωση

της κρατικής χρηματοδότησης κατά 1,8 δισ.
ευρώ, καθώς και η εφαρμογή της δεύτερης
φάσης μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κατά
3,9 ποσοστιαίες μονάδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές είναι
ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τα οικονομικά
των ταμείων, αλλά και για το ότι μία σειρά μνη-
μονιακών μέτρων δεν έχουν εφαρμοστεί (π.χ.
εισφορά στον τζίρο των επιχειρήσεων).
Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας, δί-
νονταν διαβεβαιώσεις πως η συνάντηση ακυ-
ρώθηκε, επειδή είχαν κλείσει όλα τα θέματα
στις επαφές με τα τεχνικά κλιμάκια.
Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί η ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος που πρέπει να εφαρμοστεί στα
ταμεία από το 2014.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όπου υπάρχει
«μαύρη τρύπα», θα κόβονται αυτομάτως επι-
κουρικές συντάξεις και εφάπαξ (με τις περικοπές
να εκτιμάται πως θα είναι 20% κατά μέσο όρο).
Φέτος, το οικονομικό κενό καλύπτεται από το
ειδικό αποθεματικό που υπάρχει γι’ αυτό το
σκοπό (το υπουργείο επισημαίνει πως δεν θα
υπάρξει ταμειακό πρόβλημα).
Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα θα υπάρξει το
2014, καθώς η μείωση της κρατικής χρηματο-
δότησης και η υποχώρηση των εσόδων θα οδη-
γήσει σε «μαύρη τρύπα» 1,8 δισεκατομμυρί-
ου.
Τα μηνύματα από το μέτωπο των εσόδων είναι
ιδιαιτέρως ανησυχητικά (υποχώρηση κατά
13%), ενώ φαίνεται πως δεν περπατά η ρύθμιση
των οφειλών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία,
από τους 700.000 με 800.000 οφειλέτες, μόλις
26.000 έχουν υποβάλει αίτηση ρύθμισης των
χρεών.

4 Δεν γλιτώνουν νέο «κούρεμα» οι συντάξεις

Ανοικτά παραμένουν όλα τα μέτωπα 
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Ποιοι θα πληρώσουν το… λογαριασμό              του 2014

Περικοπές συντάξεων, κύριων
και επικουρικών, σε ποσοστό
τουλάχιστον 10%, προβάλλουν
και πάλι στον ορίζοντα, λόγω
των σοβαρών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν 
τα ασφαλιστικά ταμεία

Η εξέλιξη του διαθέσιμου
εισοδήματος των νοικοκυριών

(ποσά σε εκατ. ευρώ)
2006 152.695
2007 168.984
2008 168.288
2009 165.890
2010 154.340
2011 142.656
2012 131.055
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O
πως είχε γράψει το
«ΧΡΗΜΑ plus» στο
μόλις προηγούμενο
φύλλο, η DGComp

ζητά από τις ελληνικές τράπεζες,
επιτακτικά, την πώληση θυγα-
τρικών στα Βαλκάνια και μάλιστα
θέτει θέμα ανταγωνισμού και
«συμβατότητας», υποστηρίζον-
τας ότι μόνο έτσι αποκτούν συγ-
κριτικό πλεονέκτημα, χρησιμο-
ποιώντας το πακέτο των 50 δισ.
ευρώ, ήτοι τα χρήματα της ανα-
κεφαλαιοποίησης, για να χρη-
ματοδοτήσουν τις χορηγήσεις
δανείων στο εξωτερικό. 
Με το deal της Εθνικής ως προς
τα επιχειρησιακά της πλάνα, ου-
σιαστικά ανοίγει ο δρόμος για
την αποχώρησή της από τις αγο-
ρές της Βουλγαρίας, της Ρου-
μανίας, της Σερβίας, της Αλβανίας,
αποεπενδύοντας από τις θυγα-
τρικές της, ωστόσο διατηρεί τον
απόλυτο έλεγχο στην αγορά της
Τουρκίας, που είναι και το ζη-
τούμενό της.
Η αγορά της Τουρκίας αποτελεί
τη μεγαλύτερη στρατηγική επι-
λογή του ομίλου, ο οποίος στη
σύσκεψη που πραγματοποίησαν
οι διοικήσεις των τεσσάρων συ-
στημικών τραπεζών, με τα στε-
λέχη του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας και τη
Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού δύο εβδομάδες
νωρίτερα, ζήτησε τη σταδιακή
πώληση της Finansbank σε διά-
στημα μίας διετίας, της θυγα-
τρικής της δηλαδή στην Τουρ-
κία.
Η συμφωνία, στην οποία κατέ-
ληξε η ηγεσία της Τράπεζας με
την DGComp, προβλέπει τη δια-
τήρηση του 60% της Finansbank

και την πώληση του 40% σε
χέρια επενδυτών, σε δύο δόσεις
μέχρι το τέλος του 2017, όπου
ολοκληρώνονται και τα πλάνα
αναδιάρθρωσης και των τεσ-
σάρων συστημικών ελληνικών
τραπεζών.
Παράλληλα, η τράπεζα, όπως
είχε γράψει ξανά το «ΧΡΗΜΑ
Plus», έχει ήδη δρομολογήσει
πωλήσεις non core business
assets (Πανγαία, Asset Mana-
gement, Αστήρ Παλάς). Που
σημαίνει πως μέσα από τις ενέρ-
γειες αυτές, η τράπεζα αφενός
θα συγκεντρώσει κεφάλαια, που
θα ξεπερνούν τα 550 εκατ. ευρώ
και αφετέρου θα ενισχύσει τον
δείκτη EBA Core tier1 στο 10,3%.
Ταυτόχρονα, αξίζει να επιση-
μανθεί πως, επειδή το ζήτημα
των πωλήσεων των θυγατρικών
της τράπεζας απασχολεί ακόμη
τους εταίρους μας, καθώς η Κο-
μισιόν έχει διαμηνύσει στις συ-
στημικές πως πρέπει να τελει-

ώνουν σταδιακά με την εξω-
στρέφεια, η Εθνική θα διαπραγ-
ματευτεί τον περιορισμό της πα-
ρουσίας της στο εξωτερικό από
πιο πλεονεκτική θέση με τον κ.
Κούπμαν.

Γιατί μένει Τουρκία;
Το ζήτημα πώλησης της Finan-
sbank απασχολεί διεθνώς τη
δημοσιότητα, ενώ διάφορα σε-
νάρια έχουν πέσει στο τραπέζι
κατά καιρούς. Η εμμονή της
Εθνικής με τη διατήρηση πλει-
οψηφικού ποσοστού στη θυγα-
τρική της, η οποία σημειωτέον
κατέχει το 25% στο χαρτοφυ-
λάκιό της, αιτιολογείται από το
γεγονός ότι η αγορά της Τουρκίας
αποτελεί το 72% των εργασιών
του ομίλου στο εξωτερικό. 
Σημειώνεται, ότι τα υπόλοιπα
δανείων στην Τουρκία, στο τέλος
του πρώτου εξαμήνου, διαμορ-
φώθηκαν στα περίπου 13,5 δισ.
ευρώ.
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Κεφάλαια άνω των 550 εκατ. με 2+1 κινήσεις 
Με 2+1 κινήσεις η Εθνική Τράπεζα ενισχύει σημαντικά την
κεφαλαιακή της βάση. Η τράπεζα επήλθε σε συμφωνία με 
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, στην οποία κατέθεσε
-μαζί με τις άλλες τρεις συστημικές-το φάκελο με τα σχέδια
αναδιάρθρωσής της την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι προτάσεις του ομίλου στο Γενικό Διευθυντή 
της DGComp Γ. Κούπμαν έγιναν ως επί τον πλείστον δεκτές.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr) 

Τον περασμένο χειμώνα, με την ανακεφα-
λαιοποίηση ενόψει, η εγχώρια τραπεζική

αγορά εξέταζε τρόπους ρύθμισης-τακτοποίησης
των «κόκκινων» δανείων, τα οποία εξακο-
λουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρό-
βλημα του κλάδου. Σενάρια, που κατά καιρούς
έβγαιναν από το συρτάρι, έκαναν λόγο για
την ίδρυση ή μίας υπερτράπεζας, στην οποία
θα τοποθετούνταν όλα τα προβληματικά πάγια
των ελληνικών τραπεζών ή την ίδρυση ξε-
χωριστών «bad banks», οι οποίες θα λει-
τουργούσαν κατά τον ίδιο τρόπο για καθεμία
από τις τράπεζες της χώρας μας.
Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιό-
τητας την περασμένη Πέμπτη, η Εθνική και
η Πειραιώς σχεδιάζουν να βάλουν τα προ-
βληματικά δάνεια τους σε ξεχωριστές "bad
banks" προκειμένου να αποκαταστήσουν την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις υπόλοιπες
δραστηριότητες τους, πρόθεση που επιβεβαίωσε
και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Πέτρος
Χριστοδούλου. 
Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής

διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας,
Πέτρος Χριστοδούλου μιλώντας στο Capital.gr.
Ο κ. Χριστοδούλου δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται
σε συνομιλίες με επενδυτές για μια κοινοπραξία,
η οποία θα προβλέπει την ανάληψη από την
πλευρά τους μειοψηφικού μεριδίου σε ορισμένα
επιχειρηματικά δάνεια μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου,
η Εθνική, η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό
μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στο
24,4% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου
της, εξετάζει να δημιουργήσει μια «bad bank»
μέσα στους επόμενους δύο μήνες και είναι
στη διαδικασία της πρόσληψης των συμβούλων
που θα βοηθήσουν στο έργο.
Επισημαίνεται, πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου,
τα επισφαλή δάνεια αποτελούσαν το 29%
στο συνδυασμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο
των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών συνολικού
ύψους 260 δισ. ευρώ, μέγεθος υπερτριπλάσιο
από το μέσο όρο του 7,15% που κατέγραψε
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωζώνη
το 2012.

4Εθνική-Πειραιώς: Σε «bad banks» τα «κόκκινα» δάνεια 

ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΕΤΕ-ΚΟΥΠΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ FINANSBANK 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΤ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

Η Frigo γυρίζει Ελλάδα, ρίχνοντας 800.000 ευρώ στην αγορά 
Την ώρα που η αγορά προσπαθεί να «χωνέψει»

τη μετανάστευση της Βιοχάλκο στο Βέλγιο, η Fri-
goglass κινείται αντίθετα με τη λογική των περισσοτέρων
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η παραγωγή
ανταλλακτικών ψυγείων, που μέχρι σήμερα γινόταν
στη Ρουμανία και την Τουρκία, θα γίνεται από ’δω
και στο εξής στην Ελλάδα. Η εταιρεία προχωρά στην
αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας τού
ιστορικού εργοστασίου, που διατηρεί στην Κάτω
Αχαΐα.
Η Frigoglass θα αναλάβει επενδύσεις που σε πρώτη
φάση θα είναι ύψους 500.000- 800.000 ευρώ και
θα συμβάλουν στην αλλαγή του προσανατολισμού
και της δραστηριοποίησης του εργοστασίου. 

Ψήφος εμπιστοσύνης από την
GlaxoSmithKline 
Το Μαξίμου ξέρει καλά πως η απόφαση της Βιοχάλκο
να αποχωρήσει από την Ελλάδα, αποτελεί μεγάλο
πλήγμα για την κυβέρνηση, τη στιγμή που η τελευταία
ψάχνει διαρκώς για επιχειρήσεις που θέλουν να
επενδύσουν στη χώρα μας. Προς αναστροφή του
αρνητικού κλίματος από τη φυγή της Βιοχάλκο
έρχεται η ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα και την
εγχώρια φαρμακευτική αγορά από την GlaxoSmithKline
(GSK).
Όπως ανακοινώθηκε σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε
από τον Βρετανό Πρέσβη κ. Τζων Κίττμερ, παρουσία
του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κωστή Χατζηδάκη, η GSK Consumer Healthcare
(GSK CH) προχώρησε σε μία τετραετή συμφωνία
αξίας 2,2 εκατ. ευρώ με την φαρμακευτική εταιρεία
ΦΑΜΑΡ για τη συσκευασία τεσσάρων επιπλέον μη
συνταγογραφούμενων προϊόντων της. Η συμφωνία
αυτή υπογραμμίζει και αναδεικνύει την εμπιστοσύνη
της GSK προς την Ελλάδα.
Ως αποτέλεσμα η ετήσια παραγωγή μη συνταγογρα-
φούμενων προϊόντων της GSK Consumer Healthcare
στην Ελλάδα, προβλέπεται να φτάσει τα 12,500,000
εκατ. τεμάχια, 98% των οποίων θα εξάγεται σε 32
χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή ανα-
μένεται να συμβάλει στη δημιουργία 30 θέσεων ερ-
γασίας.



E
χουν αλλάξει πολλά από
τότε που ο Ταγίπ Ερντογάν
πέρασε για τελευταία φορά
τις πύλες των Ηνωμένων

Εθνών, το 2011, ένα μήνα μετά την
αποθέωσή του από τα πλήθη στην
Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Λιβύη,
τις χώρες της αραβικής άνοιξης.
Την εποχή εκείνη η Τουρκία υποστήριζε
ότι η βελτίωση των εμπορικών της
σχέσεων με τη Μέση Ανατολή θα τη
βοηθούσε να μειώσει την εξάρτησή
της από την Ευρώπη. Το πρώτο επτάμηνο
αυτού του χρόνου, όμως, οι εξαγωγές
της προς τη Μέση Ανατολή και τον
Καύκασο μειώθηκαν κατά 13% σε

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
Τον περασμένο Αύγουστο, τα Ενωμένα
Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι
θα καθυστερήσουν μια επένδυση 12
δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα
εργοστάσιο άνθρακα της Τουρκίας.
Η Άγκυρα ήλπιζε ότι με την επένδυση
αυτή θα μείωνε τις εισαγωγές ενέργειας
που της κοστίζουν 60 δισεκατομμύρια
δολάρια τον χρόνο. Ο υπουργός Ενέρ-
γειας Τανέρ Γιλντίζ εξέφρασε την ελ-
πίδα η απόφαση των ΕΑΕ να μην οφεί-
λεται σε πολιτικούς λόγους.
Το πιθανότερο, όμως, είναι να συμβαίνει
ακριβώς αυτό. Η Μέση Ανατολή έχει
γίνει ένας χώρος γεμάτος προβλήματα

για την Τουρκία του Ερντογάν. Η Συρία
έχει πλέον εχθρικές σχέσεις μαζί της.
Το ίδιο ισχύει για το Ιράκ και το Ιράν.
Στον Λίβανο απήχθησαν πρόσφατα
δύο πιλότοι των Τουρκικών Αερο-
γραμμών. 
Αλλά και με την Αίγυπτο έχει ανοίξει
ένα δεύτερο μέτωπο μετά το πρόσφατο
πραξικόπημα. Η Τουρκία υποστήριζε
τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και
είχε αποφασίσει να ενισχύσει την κυ-
βέρνηση του Μοχάμεντ Μόρσι με 2
δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μόρσι
όμως ανετράπη. Και ο διάδοχός του,
ο στρατηγός Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι,
ενισχύεται τώρα από τη Σαουδική
Αραβία και τα Εμιράτα. Η νέα κυβέρ-
νηση της Αιγύπτου έχει καταστήσει
επιπλέον σαφές ότι δεν θέλει τουρκικά
σίριαλ στα κανάλια της χώρας. Και
οι Τούρκοι εξαγωγείς έχουν όλο και
περισσότερα προβλήματα.
Η απόφαση των Εμιράτων να καθυ-
στερήσουν την επένδυση των 12 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα έπρε-
πε έτσι να προκαλέσει έκπληξη στην
Τουρκία. Οι σχέσεις με την Ευρώπη
είναι επίσης δύσκολες, αν και όχι
κακές. Όταν η Άνγκελα Μέρκελ επέκρινε
την καταστολή εναντίον των διαδη-
λωτών τον περασμένο Ιούνιο, ο υπουρ-
γός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρ-
κίας Εγκεμέν Μπαγκίς δήλωσε ότι η
πολιτική επιβίωση της καγκελαρίου
δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή της
Μέρκελ, ο Μπαγκίς μάλλον θα πρέπει
να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις του.

«Προκαταλήψεις»
Ο ίδιος άνθρωπος προέβλεψε πρόσφατα
ότι οι «προκαταλήψεις» της Ευρώπης
θα εμποδίσουν την ένταξη της χώρας
του στην Ένωση. Άλλοι Τούρκοι αξιω-
ματούχοι απέδωσαν σε αυτές ακριβώς
τις «προκαταλήψεις» την απόφαση να

ανατεθεί η οργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2020 στο Τόκιο. 
Η εξέλιξη των σχέσεων της Τουρκίας
τόσο με τη Μέση Ανατολή όσο και με
την Ευρώπη δεν αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη του Ερντογάν. Οι λόγοι που το
τοπίο έχει αλλάξει τόσο πολύ τα τε-
λευταία χρόνια και στις δύο περιοχές
βρίσκονται αλλού. Πολλοί είναι εκείνοι,
όμως, που θεωρούν ότι τα προβλήματα
της Τουρκίας οξύνονται λόγω του
τρόπου με τον οποίο ο πρωθυπουργός
της συμπεριφέρεται τόσο απέναντι
στους συμμάχους του όσο και απέναντι
σε εκείνους που θεωρεί εχθρούς του. 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
απόφαση του Τούρκου πρωθυπουργού
να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα
ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, με στόχο
την επέκταση των δικαιωμάτων των
μειονοτήτων και την εκτόνωση των
εντάσεων τόσο με την Ε.Ε. όσο και στο
εσωτερικό της χώρας. 
Ο επόμενος στόχος της Τουρκίας είναι
να εξασφαλίσει μια έδρα στο Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από
το 2015. Όμως, τα περιφερειακά της
προβλήματα εξακολουθούν να είναι
μεγάλα. Η Τουρκία φιλοξενεί μισό εκα-
τομμύριο Σύρους πρόσφυγες και ο πό-
λεμος μαίνεται στα σύνορά της. Ο Ερν-
τογάν αισθάνεται χωρίς αμφιβολία
προδομένος από την απόφαση της
Ουάσινγκτον να μην εξαπολύσει επίθεση
εναντίον του καθεστώτος Άσαντ.
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Πολλοί είναι εκείνοι 
που θεωρούν ότι 
τα προβλήματα 
της Τουρκίας οξύνονται
λόγω του τρόπου με τον
οποίο ο πρωθυπουργός
της συμπεριφέρεται
τόσο απέναντι στους
συμμάχους του όσο και
απέναντι σε εκείνους
που θεωρεί εχθρούς του

Ο αραβικός… χειμώνας του Ταγίπ Ερντογάν
Για πολλά χρόνια, το κυρίαρχο ερώτημα σε ό,τι
αφορά την Τουρκία ήταν κατά πόσον η χώρα αυτή θα
αποκτήσει έναν πιο ηγετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή
ή θα συνεχίσει τον δρόμο της προσέγγισης με την
Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό αρχίζει να διαγράφεται
μια απάντηση: τίποτα από τα δύο. Οι σχέσεις της
Τουρκίας και με τις δύο περιοχές είναι επισφαλείς.

Του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΟΜΠΕΪ

Αναδημοσίευση 
από τους Financial Times

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ



Μ
ετά τις ραγδαίες
εξελίξεις με τη
Χρυσή Αυγή, πολ-
λοί εκφράζουν το

φόβο μήπως επανέλθει στην
αγορά το λεγόμενο πολιτικό
ρίσκο. 
Η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει
άρδην με τα τελευταία θλιβερά
γεγονότα της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα, με τα σενάρια
πολιτικής αποσταθεροποίησης
και προσφυγής σε πρόωρες
εκλογές να βλέπουν το φως
της δημοσιότητας. 
Μετά τη σύλληψη των ηγετών
της Χρυσής Αυγής η κυβέρνηση
κέρδισε πολιτικά λίγο από το
χαμένο έδαφος που είχε απο-
λέσει το τελευταίο διάστημα,
για να «χάσει» όμως επικοι-
νωνιακά μετά την αποφυλάκιση
των τριών βουλευτών της Χ.Α.
Όμως, το όποιο κέρδος δεν
μπορεί να παγιωθεί και να μει-
ώσει το πολιτικό ρίσκο της χώ-
ρας, αν δεν αλλάξει το υπόβαθρο
της οικονομικής της πολιτικής. 
Η «ασφυξία» και η έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά είναι
ακόμα εδώ και αν δεν δρομο-
λογηθούν δράσεις προς την
κατεύθυνση της βιωσιμότητας

του χρέους και επακόλουθα
της ανάπτυξης, ο χειμώνας που
έρχεται αναμένεται πολύ δύ-
σκολος. Οι Ευρωπαίοι φαίνεται
να είναι απασχολημένοι με τα
δικά τους θέματα και έχουν
αποφασίσει να βάλουν στην
άκρη το θέμα της Ελλάδας. 
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα
δώσει έμφαση στα εσωτερικά
πολιτικοοικονομικά που βρί-
σκονται σε εξέλιξη. 
Η αγορά το μόνο που χρειάζεται
είναι η πολιτική σταθερότητα
και προπαντός επιθυμεί η ελ-
ληνική οικονομία να εισέλθει
σε ανοδική τροχιά τον επόμενο
χρόνο. 
Η διατήρηση των 1.000 μονάδων
του Γενικού Δείκτη θεωρείται
επιβεβλημένη για να παραμεί-
νουν οι προσδοκίες της επεν-
δυτικής κοινότητας για υψη-
λότερα επίπεδα τιμών. Η πρό-
σκαιρη υποχώρηση κάτω από
τη ζώνη των 1.000 μονάδων
δεν προκάλεσε σύγχυση στο
Χ.Α., καθώς οι αγοραστές ήταν
σε ετοιμότητα και η αγορά εμ-
φάνισε αντανακλαστικά. 
Η συνεδρίαση της Τρίτης κράτησε
''ζωντανές '' τις προσδοκίες των
επενδυτών, παρά τις διεθνείς

δυσκολίες που εμφανίσθηκαν
στο προσκήνιο. Οι εξελίξεις στις
ΗΠΑ και στην Ιταλία δεν έφεραν
ανησυχία στις αγορές, που αν-
τιμετώπισαν ψύχραιμα τα γε-
γονότα. 
Η αγορά συνεχίζει να στρέφει,
επίσης, την προσοχή της και
στον σχηματισμό της γερμανικής
κυβέρνησης, μία διαδικασία η
οποία μπορεί να κρατήσει αρ-
κετές εβδομάδες. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, το ιδανικό αποτέλεσμα
για την Ελλάδα θα ήταν ένα
αποτέλεσμα που θα έδινε την
ευκαιρία για συγκυβέρνηση με
τους Σοσιαλδημοκράτες, προ-
κειμένου να αμβλυνθούν τα
σκληρά μέτρα που λαμβάνονται
στη χώρα μας. 

Η τεχνική εικόνα
Μεταξύ 1.000-1.030 μονάδων
θα κινηθεί βραχυχρόνια το χρη-
ματιστήριο, σύμφωνα με τους
αναλυτές. Το θετικό σενάριο
για την αγορά είναι η διάσπαση
των 1.030 μονάδων. Το αρνητικό
σενάριο για την αγορά είναι η
διάσπαση των 1.000 μονάδων
καθοδικά, προς την ζώνη των
980 μονάδων.

Η Citigroup 
«ψηφίζει» Χ.Α. 
Έως 2,1 δισ. ευρώ αναμένονται
οι εισροές στο Χρηματιστήριο
της Αθήνας, μετά την είσοδο
της Ελλάδας στο δείκτη ανα-
δυόμενων αγορών MSCI από
τις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με
ανάλυση της Citigroup. 
H στάθμιση στο δείκτη θα δια-
μορφωθεί στις 26 μονάδες βά-
σης, από την τρέχουσα στάθμιση
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ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Αλλαγή πλεύσης για την επίμαχη τροπολογία που
αφορά τον φραγμό στα σχέδια της Βιοχάλκο να
μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό και σε κάθε
άλλη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προ-
χώρησε το υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από
τις έντονες αντιδράσεις. 
Συγκεκριμένα, με την απορρόφηση εισηγμένης
εταιρείας στο Χ.Α. από εισηγμένη σε αγορά του
εξωτερικού απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέ-
λευσης με απαρτία 90% και όχι 95%, αλλά το
ποσοστό μπορεί να υποχωρήσει και στο 67%, αν
οι μέτοχοι λάβουν ως αντάλλαγμα μετοχές εταιρείας
εισηγμένης στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Έτσι, οι
Αρχές ζητούν από τη διοίκηση του ομίλου οι μετοχές
της Viohalco SA που θα απορροφήσει τη Βιοχάλκο,
εκτός από το Euronext στις Βρυξέλλες, να εισαχθούν
ταυτόχρονα και στο ελληνικό Χρηματιστήριο. 
Η βελγική εφημερίδα L' echo αναφέρεται στις δύο
συγχωνεύσεις, στις οποίες εμπλέκονται η βελγική
εταιρεία «Cofidin» και η βελγική θυγατρική της
Βιοχάλκο. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εμπλοκή
δύο γνωστών προσωπικοτήτων της αγοράς των
Βρυξελών, των επικεφαλής της Cofidin, του κόμη
Ζαν Ζακ Ντε Λονουά και του Ζακ Μουλάρτ, οι οποίοι
έχουν στο παρελθόν χρηματίσει επικεφαλής επι-
χειρήσεων του ομίλου Αλμπέρ Φρερ. Πρόκειται για
τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο του Βελγίου,
ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στον κατα-
σκευαστικό και τραπεζικό τομέα. 

EUROBANK
Περισσότερες από 100 συναντήσεις με εκπροσώπους
διεθνών funds είχε μόνο κατά την διάρκεια του
Σεπτεμβρίου ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank
Χρ. Μεγάλου, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη αύξηση
κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1,5-2 δισ. ευρώ
μέχρι το Μάρτιο του 2014. 
Μάλιστα, στην ατζέντα του κ. Μεγάλου προσθέτονται
συνεχώς δεκάδες νέα ραντεβού στις Ηνωμένες
Πολιτείες με αφορμή την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ. 
Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για να επι-
στρέψει η Eurobank σε ιδιωτικά χέρια προβλέπει
την έκδοση από την τράπεζα νέων μετοχών, ύψους
άνω του 1 δισ. ευρώ, προς ιδιώτες επενδυτές, ενι-
σχύοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια. 
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
αποφάσισε να εκδώσει νέες μετοχές αντί να προ-
χωρήσει σε πώληση των μετοχών που έχει στην
κατοχή του, ώστε να βελτιωθεί η κεφαλαιακή θέση
της τράπεζας. 

ΕΥΔΑΠ
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας
δήλωσαν ότι εξοφλήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ, ύψους 350
εκατ. ευρώ, ενώ περιμένει και την εξόφληση άλλων
293 εκατ. ευρώ, που αφορούν απαιτήσεις της επι-
χείρησης για επιχορηγήσεις επενδύσεων της
περιόδου 2000-2010. Η Τρόικα πιέζει την κυβέρνηση
να ξεκαθαρίσει τους «ανοικτούς λογαριασμούς»
του Δημοσίου με την ΕΥΔΑΠ, ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. 

ΕΛΠΕ
Σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για έως 300 ερ-
γαζομένους προχωρούν τα ΕΛΠΕ. Το πρόγραμμα
αφορά κυρίως διοικητικό προσωπικό και η προθεσμία
ένταξης λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα.
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ΠΩΛΗΣΗ
261,60 

216,57
ΑΓΟΡΑ

Σύμφωνα με 
τη Citigroup έως
2,1 δισ. ευρώ
αναμένονται οι
εισροές στο
Χρηματιστήριο 
της Αθήνας

8ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σύμβαση για την κατασκευή
του έργου «Κέντρο για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων της Περιφέρειας του Dolenjska –
Φάση 2», υπέγραψε, στην πόλη του Novo
Mesto στη Σλοβενία, η θυγατρική της Ελλάκτωρ,
Ηλέκτωρ, σε κοινοπραξία με τη σλοβένικη
RIKO d.o.o. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται
σε 26 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ). Το έργο περι-
λαμβάνει την κατασκευή μονάδας μηχανικής-
βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ). συνολικής
δυναμικότητας 41.000 τόνων ετησίως. 
8ΔΕΗ: Την υπογραφή ομολογιακού δανείου,
ύψους 739 εκατ., με κοινοπραξία ξένων τρα-

πεζών, ανακοίνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. Το δάνειο, με
ετήσιο συνολικό κόστος κοντά στο 5%, έχει
διάρκεια 15 έτη και θα υποστηρίζεται από τον
γερμανικό οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων Euler Hermes. 
8FRIGOGLASS: Στην αναδιάρθρωση της
παραγωγικής διαδικασίας του ιστορικού ερ-
γοστασίου που διατηρεί στην Κάτω Αχαΐα, προ-
χωρά η εταιρεία Frigoglass, επενδύοντας έως
800.000 ευρώ σε πρώτη φάση. 
Η παραγωγή ανταλλακτικών ψυγείων που
μέχρι σήμερα γινόταν στη Ρουμανία και την
Τουρκία θα γίνεται στην Ελλάδα. 

Σοφο...
κλέουσα
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με 1,4 μονάδα βάσης στο δείκτη
MSCI World. 
Αναλυτικότερα, οι αναλυτές της
αμερικανικής επενδυτικής τρά-
πεζας εκτιμούν ότι οι καθαρές
εισροές από funds παθητικής
διαχείρισης θα ανέλθουν στα
500 εκατ. δολάρια, την ώρα
που εκτιμά ότι η ζήτηση από
τους επενδυτές αναμένεται στα
1,6 δισ. δολάρια. 
Όσον αφορά τις ελληνικές ει-
σηγμένες, η Citigroup εκτιμά
ότι η κερδοφορία θα μειωθεί
κατά 3% το 2013, προτού ανα-
κάμψει δυναμικά κατά 31% το
2014. 
Η Citigroup εκφράζει την προ-
τίμησή της στις μετοχές των
ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς έχουν λο-
γικές αποτιμήσεις, σε αντίθεση
με τις μετοχές των ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ
και Εθνικής, οι οποίες εμφανί-
ζονται ακριβές. 
Για τους επενδυτές των ανα-
δυόμενων αγορών, η Citi προ-
τείνει τοποθετήσεις σε ελληνικές
μετοχές. Όπως σημειώνει σε
νέα έκθεσή της, η ίδια επιχειρεί
να δημιουργήσει μία λίστα προ-
τάσεων για μετοχές που την
ονομάζει «Έλληνες Ήρωες». 
H Citi σημειώνει πως οι ροές
κεφαλαίων προς τις ελληνικές
μετοχές θα στηρίξουν το Χ.Α.
στο βραχυπρόθεσμο διάστημα,
ενώ εκτιμά ότι το ελληνικό
χρηματιστήριο θα καταταγεί
στη 18η θέση του MSCI, και
προβλέπει εισροές 500 εκατ.
ευρώ από τα λεγόμενα passive
funds και 1,6 δισ. από τα πιο
«ενεργά» funds. 
Η στάθμιση της Ελλάδας θα
διαμορφώνεται στις 26 μονάδες
βάσης στο δείκτη MSCI Ανα-

δυόμενων αγορών, όπως επι-
σημαίνει. 
Εκτός του τραπεζικού κλάδου,
η Citi προβλέπει μείωση στην
κερδοφορία των ελληνικών ει-
σηγμένων κατά 3% το 2013
και αύξηση 31% το 2014. Οι
τιμές-στόχοι για τις 11 μετοχές
που καλύπτει είναι τα 3,4 ευρώ
για την Aegean, τα 17 ευρώ για
την Coca Cola, τα 7 ευρώ για
τη Jumbo, τα 8,5 ευρώ για τη
Motor Oil, τα 13 ευρώ για τη
Μέτκα, τα 14 ευρώ για τον Τιτάν
α, τα 6,7 ευρώ για τον ΟΠΑΠ,
τα 9 ευρώ για τον ΟΤΕ, και τα
9,5 ευρώ για τη ΔΕΗ. 
Όπως σημειώνει η στρατηγική
των επιλεκτικών τοποθετήσεων
είναι αυτή που θα αποδώσει
μετά το πρόσφατο ράλι, εν μέσω
και του αβέβαιου χρηματοοι-
κονομικού περιβάλλοντος. Έτσι
η προτίμηση πρέπει να δοθεί
σε μετοχές με ικανότητα λει-
τουργικής και χρηματοοικονο-
μικής αναδιάρθρωσης στην κρί-

ση, που έχουν λογικές αποτι-
μήσεις και που βρίσκονται σε
καλή θέση για να εκμεταλλευ-
τούν τη σταθεροποίηση και την
ανάκαμψη της οικονομίας. 
Έτσι, προτιμά τις μετοχές της
ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ενώ ακριβές
θεωρεί τις αποτιμήσεις της Εθνι-
κής, του ΟΠΑΠ και των ελλη-
νικών Χρηματιστηρίων. 

Η Exotix
Στις πέντε κορυφαίες επιλογές
παγκοσμίως τοποθετεί τα war-
rants των ελληνικών ομολό-
γων η Exotix, θέτοντας σύσταση
"buy". Πρόκειται για τις γνωστές
ρήτρες ανάπτυξης, οι οποίες
προσφέρουν επιπλέον απόδοση
υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΕΠ
της χώρας θα αυξηθεί πάνω
από ένα συγκεκριμένο όριο. 
Η Exotix αναφέρει πως είναι
αισιόδοξη για την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας,
προβλέποντας ότι σε 10 χρόνια
η Ελλάδα θα "έχει τράπεζες

που θα δανείζουν, εταιρείες
που θα δανείζονται, μια οικο-
νομία που θα έχει επωφεληθεί
από διαθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις, ένα βιώσιμο χρέος και
υψηλότερη παραγωγή, καθώς
το 27% του εργατικού δυνα-
μικού που είναι αυτή τη στιγμή
άνεργο θα έχει βρει δουλεία".
Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι
όλοι οι παραπάνω εξελίξεις
είναι θετικές για τα warrants
των ομολόγων. 

8ΚΟΡΡΕΣ: Συμφωνία συνεργασίας με τη
LUFTHANSA ανακοινώνει η ΚΟΡΡΕΣ, προσφέ-
ροντας τη δυνατότητα στους επιβάτες, μίας
από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες
παγκοσμίως, να γνωρίσουν τα ελληνικά βότανα
και να δοκιμάσουν φυσικές λύσεις περιποίησης,
εμπνευσμένες από το παλαιότερο ομοιοπαθητικό
φαρμακείο της Αθήνας. Η συνεργασία ξεκινάει
τον Οκτώβριο 2013 και θα καλύψει όλο το
διεθνές δίκτυο της LUFTHANSA, αποτελώντας
μία εξαιρετική ευκαιρία επικοινωνίας της δυ-
ναμικής ανάπτυξης των ελληνικών προϊόντων
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

8CPI: Βελτιωμένα, παρά τη σημαντική επι-
βάρυνσή τους με έκτακτα έξοδα αναδιάρθρωσης,
εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της
CPI, για τη χρήση που έληξε στις 30/6/2013. 
O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14.261 χιλ.
από 17.524 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 18,6%. 
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους
ανήλθαν σε ζημιά 205 χιλ., έναντι ζημιών 817
χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αντικα-

τοπτρίζοντας και αυτά τη βελτίωση των απο-
τελεσμάτων της χρήσης. 
8FOURLIS: Yψηλότερη τιμή-στόχο για την
Fourlis, στα 4 από 2,9 ευρώ δίνει η Επενδυτική
Τράπεζα Ελλάδος, διατηρώντας σύσταση «buy»
για τον τίτλο. Η αύξηση στην τιμή-στόχο αντα-
νακλά τις βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές
στη χώρα, που αναμένεται να οδηγήσουν σε
υψηλότερες πωλήσεις, λειτουργικά κέρδη,
καθώς και σε μείωση του κόστους κεφαλαίου. 

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΟΠΑΠ
Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγων ύψους 400
εκατ. ευρώ από την Emma Delta με στόχο την
μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς του 33%
του ΟΠΑΠ.H θυγατρική Emma Delta Finance
εξέδωσε δυο ομολογίες που λήγουν το 2017.Το
πρώτο ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ εκδόθηκε
με επιτόκιο 8,5% και το δεύτερο, ύψους 150 εκατ.,
με επιτόκιο 12%, ανέφερε το fund. Σύμφωνα με
αναλυτές, το πραγματικό επιτόκιο της δεύτερης
σειράς υπερβαίνει το 12,5%, καθώς πωλήθηκε
κάτω από την ονομαστική του αξία. 
«Είμαστε ευχαριστημένοι που το placement διεκ-
περαιώθηκε γρήγορα και ομαλά και κοιτάμε
μπροστά για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην
ιστορία του OΠΑΠ», σχολίασε ο μεγαλομέτοχος
της Emma Delta, Jiri Smejc. Μετά την επιτυχή
άντληση των κεφαλαίων, το επενδυτικό κεφάλαιο
αναμένει να του μεταβιβαστεί το ποσοστό ύψους
33% του ΟΠΑΠ στις 11 Οκτωβρίου. 

ΟΤΕ
Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά με
τον επικεφαλής του ΟΤΕ Μ. Τσαμάζ συζητήθηκαν
τα επενδυτικά σχέδια του ΟΤΕ, τα οποία θα φτάσουν
το 1,2 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία. 
Το 2012, ο ΟΤΕ συνεισέφερε περισσότερο από 1
δισ. στην εθνική οικονομία μέσω φορολογίας και
κοινωνικών εισφορών. Ο όμιλος ΟΤΕ είναι σημαντικός
εργοδότης στην Ελλάδα, με 14.700 εργαζομένους,
ενώ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία περισσότερων
από 100.000 έμμεσων θέσεων εργασίας. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
H Eurobank Χρηματιστηριακή βρέθηκε στην πρώτη
θέση της κατάταξης των χρηματιστηριακών
εταιρειών ως προς τις συναλλαγές που πραγμα-
τοποίησαν τον Σεπτέμβριο, με μερίδιο αγοράς
15,97% και ακολούθησαν η Euroxx με 12,69%,
η Εθνική με 11,59%, η Πειραιώς με 8,03% και η
ΑΛΦΑ Finance με 7,77%. H Eurobank Χρηματι-
στηριακή βρέθηκε επίσης και στην πρώτη θέση
ως προς τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν
στο εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, με μερίδιο
αγοράς 15,65% και ακολούθησαν η NBG Securities
με 11,67%, η Euroxx με 9,88%, η Πειραιώς με
7,38% και η Επενδυτική Τράπεζα με 6,65%. 

JUMBO
Πτώση 23,99% σημείωσαν τα κέρδη της Jumbo
το οικονομικό έτος 2012-2013, στα 73,96 εκατ. 
Παράλληλα, τα αποτελέσματα ΕΒΙΤDA υποχώρησαν
στα 110,39 εκατ. έναντι 134,42 εκατ. ευρώ το
προηγούμενο οικονομικό έτος, κυρίως λόγω της
ζημιάς μεγέθους 23,58 εκατ., που αφορά τη θυ-
γατρική εταιρεία στην Τράπεζα Κύπρου. Οι πωλήσεις
για τη χρήση Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 ανήλθαν
σε 502,2 εκατ., έναντι 494,3 εκατ. την περσινή
χρήση, σημειώνοντας αύξηση 1,60%. Ο όμιλος
λειτούργησε 4 νέα καταστήματα, από τα οποία 3
στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Η διοίκηση της
εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση που
θα πραγματοποιηθεί στις 6.11.2013 τη μη διανομή
μερίσματος για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του
2013, καθώς πρόθεσή της είναι η πλήρης απο-
πληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 145
εκατ. ευρώ, που λήγει το Μάιο του 2014. 

                               ΜΕ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

         ρίσκο στο Χ.Α.;

ΟΙ ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤHΣ CITI
Coca Cola 17,0ευρώ

Jumbo 7,0 ευρώ

Motor Oil 8,5 ευρώ

ΜΕΤΚΑ 13,0 ευρώ

ΤΙΤΑΝ 14,0 ευρώ

ΟΠΑΠ 6,7 ευρώ

ΟΤΕ 9,0 ευρώ

ΔΕΗ 9,5 ευρώ

Aegean 3,4 ευρώ
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ΠΟΙΗΣΗ
P/BV P/E

2011 2012

ΗΜ/ΝΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
3/10/2013

ΕΒΔΟΜ. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΙΜΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΙΜΕΣ 
52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ Υ Ρ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α

71.417.100 314,95 2,06 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 4,410 3,76% 67.426 4,410 4,200 1,480 4,410
11.178.000 12,07 0,65 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,080 0,93% 23.139 1,130 1,080 0,701 1,160
13.000.000 2,83 0,07 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,218 56,83% 510 0,218 0,152 0,136 0,520
25.000.000 9,10 0,42 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,364 -6,67% 95.478 0,375 0,360 0,174 0,611
22.016.250 11,89 0,14 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,540 0,00% 7.878 0,555 0,530 0,247 0,698

418.000 7,80 0,77 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 18,660 -5,76% 97 20,000 18,610 13,700 23,400
20.121.710 3,82 0,10 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 0,00% 0 0,190 0,190 0,179 0,406
18.810.000 5,14 0,20 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,273 -3,87% 52 0,284 0,273 0,250 0,576
23.986.500 14,37 0,26 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,599 0,00% 0 0,599 0,599 0,313 0,819

199.474.091 977,42 0,92 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 4,900 13,16% 770.201 4,900 4,600 2,990 5,700
4.968.600 4,12 0,27 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,830 8,64% 200 0,830 0,764 0,388 1,010
6.325.000 5,96 0,28 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 0,942 0,00% 0 0,942 0,942 0,841 1,210

77.376.446 2,55 0,19 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,033 3,13% 17.025 0,033 0,032 0,030 0,108
14.076.360 3,93 0,24 10,17 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,279 -3,79% 35.994 0,310 0,278 0,271 0,626
85.882.688 214,71 0,55 - 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,500 5,04% 1.244.005 2,500 2,340 1,290 2,770
24.060.000 8,40 0,38 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,349 -7,92% 45.619 0,378 0,349 0,317 0,520
15.000.000 55,05 2,83 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 3,670 0,00% 0 3,670 3,670 3,550 5,500

232.000.000 1.969,68 0,34 64,52 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 8,490 0,12% 1.947.838 8,490 8,250 3,620 8,490
34.720.000 13,61 0,43 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,392 4,81% 24.735 0,392 0,377 0,130 0,634
13.673.200 4,10 0,41 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,300 0,00% 990 0,300 0,300 0,219 0,499

2.396.785.994 7.454,00 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 3,110 0,97% 4.350.909 3,110 3,000 2,040 12,181
27.848.000 10,69 0,46 29,08 0,01 0,14 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,384 10,34% 74.480 0,384 0,350 0,259 0,575
11.250.000 5,75 0,27 5,86 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,511 -4,84% 24.807 0,535 0,511 0,414 0,660
36.748.909 33,74 0,33 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,918 -2,55% 68.743 0,922 0,890 0,777 1,710
18.648.000 13,05 0,18 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,700 6,22% 19.172 0,700 0,631 0,454 0,945

124.100.815 240,76 0,43 11,12 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,940 -0,51% 83.700 1,960 1,890 1,110 2,360
13.230.000 7,41 0,48 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,560 5,26% 114.126 0,576 0,526 0,413 0,682
31.734.530 14,53 0,35 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,458 -2,55% 6.760 0,470 0,450 0,270 0,740
23.828.130 23,83 0,51 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,000 -15,97% 5.490 1,080 1,000 0,740 1,800

177.001.313 435,42 0,45 35,98 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,460 0,41% 1.178.528 2,490 2,390 1,330 2,500
19.864.886 310,89 0,38 0,78 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 15,650 2,22% 55.329 15,940 15,370 12,010 18,820
29.546.360 49,93 0,48 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,690 -0,59% 72.860 1,700 1,600 1,160 2,230

305.635.185 2.460,36 1,04 29,22 0,45 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 8,050 1,00% 384.883 8,050 7,680 5,910 9,300
65.368.563 424,90 2,80 36,22 0,11 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 6,500 2,36% 1.640.299 6,500 6,290 3,234 6,857
26.730.187 32,34 0,83 10,11 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,210 -1,63% 34.208 1,230 1,200 0,574 1,230
15.146.404 25,75 0,45 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,700 3,03% 296 1,700 1,650 1,200 1,900
52.067.296 13,59 0,41 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,261 -13,58% 21.824 0,305 0,261 0,242 0,534
30.009.210 12,12 0,42 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,404 2,80% 8.521 0,404 0,375 0,220 0,799
36.300.000 225,42 1,66 12,68 0,19 0,16 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 6,210 -1,74% 231.149 6,400 6,150 3,950 6,750

106.500.000 906,32 1,03 19,38 0,17 0,15 31/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 8,510 1,79% 887.596 8,510 8,250 3,960 8,510
27.503.677 34,93 0,70 3,77 0,05 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,270 1,60% 20.016 1,270 1,200 0,495 1,520
53.155.053 60,60 0,63 14,17 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,140 -1,72% 40.456 1,170 1,100 0,668 1,530
86.735.980 69,48 0,53 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,801 0,00% 319.705 0,801 0,800 0,401 0,960
28.580.100 44,01 1,67 26,62 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,540 1,32% 39.093 1,550 1,520 0,753 1,760

9.000.000 4,91 0,68 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,546 8,33% 10 0,546 0,504 0,269 0,680
8.298.467 4,81 0,42 5,98 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,580 -8,23% 1.645 0,632 0,569 0,166 1,289

11.233.200 3,07 0,18 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,273 -17,27% 9.818 0,300 0,273 0,265 0,590
158.961.721 268,65 0,89 43,93 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 1,690 -2,31% 1.757.880 1,740 1,640 1,300 2,340

7.500.000 14,85 0,96 15,23 10/04/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) * ΚΑΝΑΚ 1,980 2,06% 1.534 1,980 1,920 0,924 2,020
9.742.920 12,67 0,37 5,81 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,300 0,00% 0 1,300 1,300 0,900 1,890

14.679.792 66,21 0,77 13,08 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,510 -2,80% 30.805 4,690 4,500 1,920 4,900
3.300.689 6,17 0,75 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 1,870 1,63% 9.088 1,880 1,730 1,700 3,530

40.219.218 27,99 0,49 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,696 2,96% 182.070 0,696 0,643 0,406 0,848
11.510.102 4,13 0,38 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,359 0,00% 0 0,359 0,359 0,281 0,679
21.224.340 4,12 0,19 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,194 -1,52% 3.043 0,197 0,194 0,194 0,418
13.450.000 41,29 1,80 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,070 0,66% 23.399 3,070 3,000 2,800 4,560
29.480.000 20,31 0,46 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,689 5,19% 14.749 0,689 0,687 0,337 0,760
33.065.136 67,45 2,14 13,28 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 2,040 0,49% 147.482 2,090 2,010 0,855 2,130
15.804.800 5,94 0,23 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,376 0,00% 0 0,376 0,376 0,205 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 0,180 0,380
22.945.139 19,71 0,63 7,09 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,859 3,12% 10.215 0,859 0,812 0,628 0,898

7.595.160 6,07 0,29 8,92 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,799 -14,45% 4.315 0,934 0,760 0,445 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 2,18 0,26 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,262 9,17% 3.488 0,262 0,262 0,198 0,599
2.160.524 1,17 0,53 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,540 0,00% 0 0,540 0,540 0,321 0,798
7.734.375 1,77 0,12 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,229 0,00% 0 0,229 0,229 0,144 0,360

15.222.276 44,91 0,54 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,950 5,36% 39.128 2,950 2,800 1,500 3,540
9.819.370 2,88 0,29 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,293 6,55% 1.592 0,293 0,275 0,211 0,510

51.950.600 637,95 1,81 9,11 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 12,280 0,66% 225.390 12,480 12,280 6,450 12,700
11.700.000 4,42 0,44 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,378 23,93% 40 0,378 0,378 0,286 0,640

110.782.980 875,19 1,54 11,21 0,40 0,30 26/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 7,900 0,64% 461.575 7,900 7,760 5,949 9,340
32.188.050 5,31 0,11 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,165 20,44% 4.550 0,165 0,137 0,132 0,320

4.588.137 9,18 0,16 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 2,000 5,26% 2.516 2,000 1,900 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 0,440 0,702

116.915.862 578,73 0,74 24,36 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 4,950 -1,79% 993.546 4,960 4,780 3,050 5,600

14/34 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ>> www.xrimaonline.gr
Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013



ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ-

ΠΟΙΗΣΗ
P/BV P/E

2011 2012

ΗΜ/ΝΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
3/10/2013

ΕΒΔΟΜ. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΙΜΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΙΜΕΣ 
52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

6.340.000 5,52 0,27 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,870 -10,95% 747 0,968 0,870 0,300 1,040
23.935.280 4,62 0,30 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,193 0,00% 500 0,193 0,193 0,165 0,360
63.697.153 26,75 0,18 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,420 -6,04% 119.813 0,450 0,417 0,380 0,825

3.873.120 7,51 0,34 10,46 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,940 4,86% 5.843 1,970 1,900 0,910 2,640
34.986.430 3,85 0,19 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,110 0,00% 23.300 0,115 0,110 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 0,200 0,315
10.080.000 244,04 1,67 13,23 0,40 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 24,210 0,41% 28.967 24,400 24,000 13,900 24,890
25.000.000 465,00 2,91 93,81 0,01 0,05 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,600 5,08% 120.875 18,600 17,810 11,910 21,410

319.000.000 2.823,15 2,42 5,59 0,72 0,57 28/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 8,850 6,63% 4.662.242 8,850 8,250 4,000 8,850
490.150.389 3.891,79 2,40 8,17 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 7,940 -2,46% 4.939.534 8,100 7,700 2,910 8,140

4.971.466 1,67 0,35 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,335 15,52% 1.580 0,335 0,305 0,193 0,605
50.797.369 27,99 1,44 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,551 -2,30% 438.045 0,616 0,551 0,217 0,706

5.072.567.951 6.289,98 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,240 -3,88% 21.871.576 1,270 1,240 0,850 5,735
7.070.400 11,31 0,37 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,600 -1,84% 535 1,630 1,600 1,290 1,740

22.080.000 115,92 1,77 11,30 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 5,250 3,35% 1.812 5,290 5,190 2,500 5,810
45.094.620 58,17 0,54 8,22 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,290 -3,73% 134.283 1,350 1,270 0,757 1,600
27.379.200 148,40 1,10 9,63 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,420 2,26% 7.508 5,420 5,230 3,923 5,420
24.319.250 3,38 0,29 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,139 -4,79% 245.224 0,145 0,137 0,063 0,220
22.280.000 19,21 1,01 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,862 2,50% 75.121 0,862 0,810 0,426 1,180
34.770.982 197,15 1,38 16,29 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 5,670 2,90% 69.405 5,700 5,490 2,489 5,700

4.181.450 3,39 0,61 13,40 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,810 -10,00% 1.000 0,900 0,810 0,639 1,000
96.243.908 156,88 0,41 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,630 -1,81% 196.225 1,650 1,580 1,000 2,330
28.438.268 8,67 0,27 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,305 0,66% 1.900 0,305 0,305 0,280 0,543

124.170.201 255,79 1,55 26,44 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,060 0,00% 492.114 2,070 1,990 1,170 2,530
109.319.070 358,57 1,02 25,82 0,06 05/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,280 -1,20% 386.226 3,280 3,140 1,788 3,546

33.125.000 53,33 0,20 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,610 -1,83% 80.259 1,630 1,600 1,190 2,580
77.063.568 1.423,36 1,02 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 18,470 0,27% 228.572 18,700 18,300 12,010 18,700

7.568.960 56,01 0,41 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 7,400 1,79% 3.589 7,500 7,400 5,700 7,500
305.732.436 125,96 0,60 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,412 -4,41% 511.801 0,429 0,404 0,254 0,751

10.203.575 1,22 0,07 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,120 3,45% 1.860 0,126 0,116 0,077 0,400
8.340.750 6,89 0,27 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,826 0,00% 0 0,826 0,826 0,350 0,850

101.279.627 87,10 0,80 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,860 1,18% 137.707 0,869 0,827 0,480 1,330
4.034.950 0,48 0,11 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,118 -1,67% 10.000 0,120 0,118 0,118 0,713

21.876.700 6,89 0,37 36,00 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,315 -9,74% 10.995 0,348 0,315 0,252 0,475
10.922.906.012 6.346,21 1,42 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,581 -1,19% 30.805.442 0,581 0,555 0,203 0,834

1.033.006.393 263,42 0,17 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,255 -1,92% 6.634.790 0,257 0,232 0,203 1,060
45.457.464 10,91 0,91 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,240 -1,23% 6.104 0,240 0,219 0,037 0,479
36.360.000 89,81 0,66 11,08 0,15 0,12 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 2,470 1,65% 23.823 2,480 2,390 1,130 2,480
15.816.009 7,43 0,50 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,470 -1,05% 985 0,475 0,461 0,334 0,610

101.123.806 21,84 0,48 7,24 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,216 0,47% 305.684 0,229 0,209 0,149 0,405
366.491.145 7.696,31 - 26/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 21,000 -3,36% 431.405 21,970 21,000 17,200 23,690

9.907.500 1,72 0,43 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,174 9,43% 3.210 0,174 0,159 0,135 0,400
26.664.840 13,33 0,45 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,500 0,00% 10.024 0,522 0,500 0,295 0,678
31.370.399 2,48 0,35 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,079 2,60% 391.234 0,081 0,077 0,069 0,255

4.050.416.865 2.085,96 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,515 -14,17% 6.199.350 0,566 0,495 0,495 11,083
61.000.000 460,55 0,73 - 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 7,550 2,03% 84.224 7,600 7,430 4,160 7,750
52.800.154 27,40 0,78 5,72 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,519 -2,08% 1.508 0,520 0,519 0,460 0,920
11.720.024 33,28 0,78 9,51 29/05/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,840 -10,69% 127.389 3,110 2,840 2,400 5,000
66.948.210 1.295,45 1,61 13,64 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 19,350 2,11% 524.604 19,560 19,200 8,800 19,560
50.992.322 178,47 1,01 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 3,500 3,55% 418.506 3,500 3,320 1,430 3,500
50.592.373 274,21 2,30 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,420 -1,28% 220.652 5,570 5,250 3,990 6,070
20.578.374 23,87 0,32 11,65 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,160 -1,69% 95.591 1,190 1,130 0,905 1,690

133.025.996 66,65 0,21 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,501 -4,57% 1.327.108 0,511 0,473 0,245 0,728
23.154.250 17,97 0,20 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,776 2,24% 34.388 0,787 0,765 0,608 1,180
77.654.850 135,90 0,46 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,750 0,57% 173.700 1,790 1,710 1,000 1,840

129.994.676 1.202,45 2,42 - 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 9,250 2,21% 2.428.218 9,300 9,210 4,180 9,300
23.648.700 38,78 0,48 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,640 1,86% 28.886 1,650 1,610 0,846 1,850
44.267.700 166,89 0,56 1,65 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 3,770 -4,07% 31.130 3,950 3,770 2,540 6,300

4.740.000 2,61 0,38 64,43 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,550 0,00% 0 0,550 0,550 0,330 1,230
770.328.883 301,20 0,21 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,391 -4,63% 8.412.036 0,399 0,377 0,202 0,541

468.700 1,81 0,11 9,44 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 3,870 -0,77% 51 4,280 3,870 3,730 5,180
10.500.000 14,39 0,44 10,19 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,370 2,24% 5.134 1,370 1,360 0,880 1,580
14.074.000 20,27 0,48 - 0,22 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,440 -0,69% 1.695 1,550 1,440 1,080 1,920

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 38,24 2,16 40,40 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 3,080 0,00% 237.199 3,080 3,000 2,070 3,130

6.132.500 13,80 0,53 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,250 0,00% 55 2,250 2,250 1,600 3,100
3.953.090 3,91 2,85 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,989 1,96% 37.581 1,000 0,989 0,315 1,050

11.812.193 11,62 0,80 21,76 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,984 -1,20% 28.257 0,987 0,981 0,528 1,240
6.836.280 11,35 1,86 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 1,660 -10,27% 40.110 1,850 1,620 0,261 1,930

48.069.201 58,64 0,35 - 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,220 0,83% 31.298 1,220 1,190 0,744 1,360
57.434.884 29,87 0,26 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,520 1,56% 27.992 0,534 0,515 0,465 0,919

6.456.530 12,78 0,96 40,33 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,980 -9,59% 29 2,190 1,980 1,030 2,200
54.888.240 42,65 0,50 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,777 -2,02% 67.090 0,790 0,761 0,445 0,794
14.627.315 4,10 0,23 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,280 0,00% 175.324 0,280 0,269 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 )

245.779.626 226,12 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 0,920 4,19% 1.930.774 0,920 0,840 0,540 1,380
849.195.130 653,88 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,770 -1,03% 5.354.633 0,775 0,770 0,375 0,833

1.233.503.482 1.406,19 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,140 2,70% 8.219.859 1,150 1,110 0,560 1,150

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 20,24 - - 01/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΑΔΑΚ 3,460 0,00% 5.847 3,470 3,400 2,613 3,832
388.550 3,11 - - 03/11/10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΔΑΚΕΤ30 8,010 0,00% 8 8,010 7,740 6,880 10,110
294.878 3,38 - - 01/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 11,460 0,35% 111 11,460 11,150 7,750 11,570
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Προσοχή στα δολώματα λύσσας
Ενα ασυνήθιστο σακουλάκι

με μυρωδιά ψαριού και
μικρούς κύβους, χρώματος
λαδί και καφέ, μπορεί να εν-
τοπίσουν περιπατητές και
ορειβάτες, φυσιολάτρες, μικρά
παιδιά και κυνηγοί, κάνοντας
-σε λίγο καιρό- μια βόλτα στο
δάσος της περιοχής τους. Το
σακουλάκι περιέχει τον ζων-
τανό ιό της λύσσας σε μικρή
ποσότητα, η οποία όμως είναι
αρκετή για να "εμβολιάσει" τα
άγρια ζώα της υπαίθρου κατά
της λύσσας, που εδώ και ένα
χρόνο εμφανίστηκε σε ελλη-
νικό έδαφος και έχει θέσει σε
επιφυλακή τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες της χώρας. 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων εφιστά
την προσοχή του κοινού στα
δολώματα που θα πέσουν
από αεροπλάνα και ελικόπτε-
ρα σε μια συνολική έκταση
60.454 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων, από τη Δυτική και τη
Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο
και τη Θεσσαλία μέχρι την
Ανατολική Μακεδονία. Οι ρί-
ψεις από αέρος δολωματικών
εμβολίων θα γίνουν στις υπαί-
θριες περιοχές 24 Περιφερει-
ακών Ενοτήτων και σε από-
σταση ακτίνας 50 χιλιομέτρων
από κάθε περιοχή όπου εν-
τοπίστηκε θετικό κρούσμα
λύσσας. 

«Επαφή του εμβολίου με τον
άνθρωπο χρήζει προληπτικής
χορήγησης αντιλυσσικής αγω-
γής, ιδιαίτερα όταν υπάρχει
επαφή με το υγρό περιεχό-
μενο της κάψουλας (το κα-
θεαυτό εμβόλιο δηλαδή)»,
σημειώνει ανακοίνωση του
υπουργείου που έχει αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του
minagric.gr, σχετικά με τον
εμβολιασμό των αλεπούδων
από αέρος. Επίσης, αναφέ-
ρεται ότι η πρώτη εκστρατεία
είχε προγραμματισθεί τον
Απρίλιο και το Μάιο του 2013,
όμως αν και έγιναν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες, οι δια-
γωνισμοί ακυρώθηκαν. Νέες
διαδικασίες έλαβαν χώρα και
πλέον προγραμματίζεται η
εμβολιακή εκστρατεία να διε-
νεργηθεί τέλη Σεπτεμβρίου
- αρχές Νοεμβρίου 2013. 
«Κάθε αεροπλάνο ή κάθε ελι-
κόπτερο θα πραγματοποιεί
ρίψεις δολωματικών εμβολίων
κατά τη διάρκεια πτήσεων σε
παράλληλες ευθείες γραμμές
μέχρι να καλύψει μια επιφά-
νεια. Χάρη στα συστήματα
gps που διαθέτουν τα εναέρια
μέσα θα καταγράφουν σε κά-
θε ρίψη τις ακριβείς θέσεις,
όπου έχουν πέσει τα δολώ-
ματα και θα στέλνουν τα δε-
δομένα στο υπουργείο ώστε
να υπάρχει μια πλήρης και

λεπτομερής εικόνα των εμ-
βολιασμών» εξήγησε στο ΑΠΕ
– ΜΠΕ, ο προϊστάμενος του
Τμήματος Υγείας των Ζώων
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Στέφανος Μω-
ραΐτης. Διευκρινίζει, παράλ-
ληλα, ότι δεν θα πραγματο-
ποιηθούν ρίψεις σε αστικές
και περιαστικές περιοχές, με-
γάλα οδικά δίκτυα και υδάτινες
επιφάνειες. 
Κάτι τέτοιο γίνεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, ωστόσο
δεν είναι ασυνήθιστο σε άλλες
χώρες που αντιμετωπίζουν
εδώ και χρόνια το πρόβλημα
της λύσσας. «Κλιμάκιο της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας παρακολούθησε τη
ρίψη δολωματικών εμβολίων
από αέρος στην ΠΓΔΜ ενώ
τέτοιες διαδικασίες υλοποι-
ούνται από το 1985 σε χώρες
όπως η Γερμανία, η Ελβετία
και η Γαλλία» προσθέτει ο κ.
Μωραΐτης. Γνωστοποιεί, ακό-
μη, ότι σε δεύτερη φάση θα
ξεκινά ο έλεγχος της αποτε-
λεσματικότητας των εμβο-
λιασμών, μέσω της λήψης
δειγμάτων αίματος, που θα
γίνεται σε συνεργασία με συ-
νεργεία δασικών υπηρεσιών
των αποκεντρωμένων διοι-
κήσεων, των κτηνιατρικών
υπηρεσιών, κυνηγών και δα-

σοφυλάκων. 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, τα εμ-
βόλια έχουν ήδη μεταφερθεί
σε αποθήκες που βρίσκονται
στη Θεσσαλονίκη και θα δια-
νέμονται στα αεροδρόμια
από τα οποία θα πραγματο-
ποιούνται οι πτήσεις. Επιπλέον,
θα διανεμηθεί ενημερωτικό
υλικό σε διάφορες δημόσιες
υπηρεσίες αλλά και στα σχο-
λεία, προκειμένου ο πληθυ-
σμός να γνωρίσει τη διαδι-
κασία και να αποφεύγει τα
δολώματα που τυχόν εντοπίζει
σε δασικές ή υπαίθριες πε-
ριοχές. 

Ημερίδα για το κυνήγι 
αγριόχοιρου και λαγού 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα τη βιολογία και κυνήγι αγριόχοιρου και λαγού που

πραγματοποιήθηκε στα Κιμμέρια Ξάνθης, μαζί με το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης. Ομιλητής ήταν
ο επιστημονικός συνεργάτης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Μακεδονίας-Θράκης για τους Νομούς της Θράκης Πέτρος
Πλατής (δασολόγος-θηραματοπόνος) και αποτελεί μέρος μιας
σειράς τέτοιων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία
μας με τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους. 

Ουπερπληθυσμός του αγριόχοιρου
προξενεί επιπτώσεις στη βιοποι-

κιλότητα και στη γεωργική παραγωγή.
Στην Ελλάδα σοβαρές ζημιές αναφέ-
ρονται στο Λαγκαδά, στο Δέλτα του
Νέστου, σε περιοχές της Χαλκιδικής
και της Πελοποννήσου. 
Οι πληθυσμοί του αγριόχοιρου έχουν
αυξηθεί κατά 250-400% στην Ευρώπη
τα τελευταία 20 έτη. 
Σε μια πρόσφατη συνεδρίαση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Γαιοκτημόνων (ELO) πα-
ρουσίασε μια μελέτη που κυκλοφόρησε
τον Ιούνιο του 2012 με τίτλο «Η δη-
μογραφική έκρηξη του αγριόχοιρου
στην Ευρώπη». Η μελέτη ασχολείται
με τη σημασία των καλών πρακτικών
στη διαχείριση του αγριόχοιρου, όπως

επέκταση της κυνηγετικής περιόδου,
καλύτερη διαχείριση του χώρου (ανα-
θεώρηση των χωρικών απαγορεύσεων

θήρας, ρίψεις τροφής), ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των κυνηγών και
των γεωργών.

Υπερπληθυσμός του αγριόχοιρου στην Ευρώπη

Εκπαιδευτική
εφαρμογή 

για παιδιά και 
μεγάλους 

Τη πρώτη εκπαιδευτική εφαρ-
μογή για παιδιά και μεγάλους

στο iPad και την ιστοσελίδα της
www.hunters.gr δημιουργεί η Κυ-
νηγετική Ομοσπονδία Μακεδο-
νίας-Θράκης. 
Μπορείτε να την αναζητήσετε είτε
μέσω της Apple (App store), είτε
απευθείας στην ιστοσελίδα.  
Η εφαρμογή παρουσιάζει τα βασικά
θηράματα στην Ελλάδα Αγριόχοιρο
- Μπεκάτσα - Πέρδικα - Λαγό ανα-
λυτικά, μέσα από εικονογράφηση,
χρήσιμες πληροφορίες, φωτογρα-
φίες στο φυσικό τους περιβάλλον,
καταλήγοντας σε ένα παιχνίδι ερω-
ταπαντήσεων σωστού ή λάθους
για το κάθε ένα. Επίσης παρουσιά-
ζονται με φωτογραφίες και στοιχεία
για όλα τα είδη θηραμάτων. 
Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι
της εφαρμογής είναι η δημιουργία
του βιοτόπου για κάθε ζώο. Επι-
λέξτε φόντο δάσους, δέντρα, καρ-
πούς, φύλλα, ζώα και δημιουρ-
γήστε τον κατάλληλο βιότοπο για
το κάθε ζώο. 
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Ηεξερεύνηση της χαράς, της συντροφικό-
τητας, της ασφάλειας που μας προσφέρει

ο μικρός αλλά συνάμα πιστός φίλος μας, ο
σκύλος, θα είναι και η βάση, πάνω στην οποία
δημιουργείται αυτό τον καιρό το «International
Dog Festival- Athens 2013». 
Ετοιμαστείτε το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου να
απολαύσετε μαζί με την οικογένειά σας, τα
παιδιά σας και τους φίλους σας τη μεγάλη
γιορτή για τον σκύλο. Τη διοργάνωση έχει
αναλάβει η εταιρεία «Well Done» με τη πολύτιμη
αρωγή και συνεργασία του Κυνολογικού
Ομίλου Ελλάδας, ο οποίος ταυτόχρονα θα
πραγματοποιήσει Διπλή Διεθνή Έκθεση Σκύ-

λων. Το διήμερο φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό
(πρώην δυτικό αεροδρόμιο – έναντι Αγ. Κοσμά)
και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κο-
ρυφαία γεγονότα της χρονιάς και το σημείο
συνάντησης όλων των φίλων του σκύλου
στην Ελλάδα.
Με μια ευρύτατη ποικιλία από διαγωνισμούς
και επιδείξεις εκπαιδευμένων σκύλων το «In-
ternational Dog Festival – Athens 2013» στο-
χεύει στην ανάδειξη του σκύλου ως συντρόφου,
φίλου, μέλος της οικογένειας, φύλακα, κυνηγού.
Με μια πληθώρα εκδηλώσεων ο επισκέπτης
θα έχει τη δυνατότητα στην διάρκεια του διη-

μέρου να προσεγγίσει όλους τους ρόλους,
που έχει ένας σκύλος στην κοινωνία. Μοναδικά
χαρακτηριστικά από συγκεκριμένες φυλές,
προγράμματα agility, εκπαίδευσης σκύλου
(βασική υπακοή και φύλαξη), φροντίδα, καλ-
λωπισμός, προϊόντα, εξοπλισμός άσκησης
και άλλα πολλά θα δημιουργήσουν ένα εν-
διαφέρον διήμερο, που θα σας «οπλίσει» με
γνώση για να βελτιώσετε την καθημερινότητα
του καλύτερου σας φίλου. 
Το «International Dog Festival – Athens 2013»
αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό
επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας και τη σημασία
του σκύλου στη σύγχρονη κοινωνία.

International Dog Festival- Athens 2013

ΗΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπον-
δία Μακεδονίας Θράκης

είχε ενεργό συμμετοχή στην
ηλεκτρονική δημόσια δια-
βούλευση του Σχεδίου Νόμου
«Δασικά οικοσυστήματα: Ορι-
σμοί, μέτρα προστασίας, ανά-
πτυξης και διαχείρισης». Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρει στην
τοποθέτησή της: 
«Η παράγραφος 9 του άρθρου
17 του υπό δημόσια διαβού-
λευση Σχεδίου Νόμου “Δασικά
οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέ-
τρα προστασίας, ανάπτυξης
και διαχείρισης” που τροπο-
ποιεί το άρθρο 19 του Ν.
4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α) και προ-
σθέτει τους δασικούς υπαλ-
λήλους και τους υπαλλήλους
των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων
και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυ-
λάκων που μετατάχθηκαν στις
Δασικές Υπηρεσίες από την
Ελληνική Αγροφυλακή, θα
πρέπει να συμπεριλάβει και
τους φύλακες θήρας της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 267
του Ν.Δ. 86/1969», όπως τρο-
ποποιημένο ισχύει, η δε τελική
μορφή της συγκεκριμένης
παραγράφου θα πρέπει να
έχει ως εξής: 
Στο άρθρο 19 του Ν.
4058/2012 (ΦΕΚ 63Α) μετά τις
λέξεις «πυροσβεστικό υπάλ-
ληλο» προστίθενται οι λέξεις
«ως και από δασικούς υπαλ-
λήλους της παραγράφου 1
του άρθρου 39 του Ν.
1845/1989, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει και για τους

υπαλλήλους των κλάδων ΥΕ
Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτε-
χνικών Δασοφυλάκων που
μετατάχθηκαν στις Δασικές
Υπηρεσίες από την Ελληνική
Αγροφυλακή, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 21 του Ν.
3938/2011 και από τους φύ-
λακες θήρας του άρθρου 267
παρ.3 Ν.Δ. 86/1969, όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. 
Ο λόγος που πρέπει να συμ-
περιληφθούν και οι φύλακες
θήρας του άρθρου 267 παρ.3
Ν.Δ. 86/1969 (εφεξής φύλακες
θήρας) στο ανωτέρω άρθρο
είναι ότι αυτοί σύμφωνα με
το Νόμο εξομοιώνονται πλή-
ρως με τους δασικούς υπαλ-
λήλους κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους σε σχέ-
ση με τις παραβάσεις του Νό-
μου περί θήρας και συγκε-
κριμένα: 
Σύμφωνα με το άρθρο 267
παρ. 3 εδ. α και β του Ν.Δ.
86/69 (Δασικός Κώδικας), οι
φύλακες θήρας μετά την ανα-
γνώρισή τους εξομοιώνονται
σε ότι αφορά στα καθήκοντα
και τα δικαιώματά τους (πλην
της αντιμισθίας) με τους θη-
ροφύλακες του δημοσίου, οι
οποίοι με τη σειρά τους εξο-
μοιώνονται με τους δασοφύ-
λακες του δημοσίου (άρθρο
267 παρ.1 του Ν.Δ. 86/69).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το
δ’ εδάφιο του ανωτέρω άρ-
θρου, οι φύλακες θήρας, θε-
ωρούνται κατά την άσκηση

των καθηκόντων τους υπάλ-
ληλοι κατά την έννοια του
άρθρου 13 περ. α’ ΠΚ δυνά-
μενοι να προβαίνουν σε όλες
τις προανακριτικές πράξεις
για τις παραβάσεις των περί
θήρας διατάξεων, όπως το
άρθρο 289 του Δασικού Κώ-
δικα ορίζει.
Ακόμη, στην υπ’ αριθμ. 6/11
γνωμοδότηση του Αντεισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου Φώ-
τιου Μακρή (αρ. πρωτ.
5128/10/3-3-2011) ορίζεται
επί λέξει ότι οι φύλακες θήρας
«έχουν αναγνωριστεί από τον
υπουργό Γεωργίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου
267 παρ. 3 Ν.Δ. 86/1969 πριν
από την ισχύ του Ν. 3208/2003
και την έκδοση της κανονι-
στικής ΥΑΓ 103351/2412/9-

7-2009, ασκούν πλήρως όλα
τα δικαιώματα και τα καθή-
κοντα που αναφέρονται στο
Δασικό Κώδικα και στους με-
ταγενέστερους μεταρρυθμι-
στικούς αυτούς  Νόμους για
δασικούς υπαλλήλους και
έχουν ως αντικείμενο την τή-
ρηση και εφαρμογή των δια-
τάξεων περί θήρας, περιβαλ-
λόμενοι για τον σκοπό αυτό
με την ιδιότητα του ειδικού
προανακριτικού υπαλλήλου».
Από τα ανωτέρω, προκύπτει
ότι υπάρχει πλήρης εξομοίωση
των φυλάκων θήρας με τους
δασικούς υπαλλήλους, ανα-
φορικά με τις παραβάσεις του
Νόμου περί θήρας.
Η ανωτέρω εξομοίωση πλέον
επεκτείνεται -πέρα από τις πα-
ραβάσεις του Νόμου περί θή-

ρας- και στα αδικήματα του
άρθρου 271 (κατάσχεση και
δήμευση δασικών προϊόντων),
σύμφωνα με το άρθρο 55
παρ.3 του Ν. 4178/2013 και
άρθρο 15 του Ν. 4180/2013.
Οι φύλακες θήρας συνεπικου-
ρούν την Πολιτεία στο έργο
της θηροφύλαξης και εν γένει
της προστασίας της άγριας
πανίδας και του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των καθηκόντων
τους προβαίνουν σε συλλή-
ψεις δραστών, τους οποίους
προσάγουν στα Αστυνομικά
Τμήματα κατά την αυτόφωρη
διαδικασία για τα περαιτέρω,
όπως πράττουν και οι αστυ-
νομικοί, λιμενικοί, πυροσβε-
στικοί και δασικοί υπάλληλοι,
στους οποίους αναφέρεται

το συγκεκριμένο άρθρο του
υπό δημόσια διαβούλευση
σχεδίου Νόμου. Για τον λόγο
αυτό, πρέπει να απολαμβά-
νουν της ίδιας προστασίας
που απολαμβάνουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους
και εξαιτίας αυτών όλοι οι
προαναφερθέντες υπάλληλοι
που προασπίζονται δημόσια
αγαθά. 
Δεν θα πρέπει επομένως να
εφαρμόζονται ούτε εναντίον
των φυλάκων θήρας οι δια-
τάξεις περί αυτόφωρης δια-
δικασίας, όταν οι υπ’ αυτούς
συλληφθέντες προβαίνουν
εναντίον τους σε ψευδείς,
αβάσιμες και εκδικητικές αν-
τεγκλήσεις, που έχουν ως
μοναδικό στόχο την ταλαι-
πωρία τους.

Η ΚΟΜΑΘ συμμετείχε στη διαβούλευση 
για τα δάση 



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πωλείται διαμέρισμα στον 1o
όροφο, 50 τ.μ., πλησίον μετρό Αττική. Τιμή 50.000
€. Τηλ. 2105/130840. 

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

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

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

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

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

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΡΝΕΣ ΣΟΥ-
ΔΑΣ): Μονοκατοικία 250 τ.μ., πλησίον θάλασσας,
πολυτελούς κατασκευής, δύο επιπέδων, ψύξη-θέρ-
μανση, 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 ευ-
καιρίας: 85.000 €. Τηλ. 6989/889581. 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

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

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.

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

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.

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (Ν. ΠΕΛΛΑΣ): δύο οικόπεδα 340
τ.μ και 155 τ.μ. δισγωνιαία, εντός του οικισμού
Λουτρακίου, στη θέση Γαλανά νερά. Τιμή 50.000 €
και 20.000 €. Τηλ. 6946/ 154721.

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

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

ΠΑΤΡΑ (ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ): Οικόπεδο προνομιακό
512 τ.μ. Βλέπει σε πλατεία, τρίφατσο, 500 μ. από
τη θάλασσα. Πωλείται και το μισό (χτίζει 310 τ.μ.).
Τηλ. 6977/242172. 

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 Ποτίδαιας-Κασσάνδρας. Τιμή 60.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. 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

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

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

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

ΕΥΒΟΙΑ (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. 

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
επέκτασης στα 200 στρ., κατάλληλος για ξενοδοχεία,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.ά. Παραχωρείται και
για μακροχρόνια μίσθωση. Τηλ. 23940/20042 (κ.
Δημήτρης). 

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

ΚΩΠΑΪΔΑ: Aγρόκτημα 35,6 στρεμμάτων με γεώτρηση.
Τηλ. 6934/351944. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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://mesitiko-anaptixi.gr (κωδ:106). 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Ν. Σύλλατα προς Καλλικράτεια): Αγρο-
τεμάχιο 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): Aγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων
επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου με παροχή ηλεκτρικού
και νερού. Τιμή 750 € ανά μήνα ή πλησιέστερη προ-
σφορά. Τηλ.: 210/4296669.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΣΘΜΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Πλησίον Αλμυρής):

Aγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα με άδεια εισόδου (κόμβο).
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Πλησίον παροχή
νερού και ηλεκτρικού. Τηλ. 6945/934984. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ): Πε-
ριφραγμένο 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: 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

ΖHTOYNTAI αγροτεμάχια για 23 έτη μίσθωση από
τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής
ενέργειας από βιομάζα. •Προσφέρεται ενοίκιο 300
ευρώ ανά στρέμμα το χρόνο. •Αγροτεμάχιο εκτός
σχεδίου πόλεως-οικισμού. •Εμβαδόν από 4 στρέμματα
ως 10 στρέμματα. •Όχι δασικό - natura. •Κοντά σε
υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ. •Πρόσβαση με δρόμο.
Τηλ. 6937/123378 (κ. Χαράλαμπος Λέκκας) ή e-
mail bigpower@hotmail.com (www.bigpower.gr). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες υγειών φυτών
λεβάντας, τριανταφυλλιάς, μελισσόχορτου, θυμαριού
και τσάι. Ιδανικά για εξαιρετικής ποιότητας αιθέριων
ελαίων. Τηλ. 6980/747059. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά αρώνιας, βατόμουρου, ιπποφαές,
γκότζι και μύρτιλου. Τηλ. 6980/747059. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριθέσιος και διθέσιος καναπές σε καλή
κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 21092/70244. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.000 μεταχειρισμένες κλούβες. Τηλ.
6976/413663. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια κάθε δυναμικότητας. Τηλ.
6984/423731.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια - παραφυάδες. Τηλ. 6945/347090. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπόρος ρεβιθιού για παραγωγή 200-250
kg το στρέμμα. Τηλ. 6980/747059. 

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 πέλετ από φλούδα ηλιόσπορου, πιστο-
ποιημένο, 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). 

ΕΛΑΤΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Πωλείται κριθάρι βιολογικό,
καθαρισμένο και ρίγανη, βιολογικά στο 2ο στάδιο.
Τηλ. 6972/302127. 

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. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ζητώ να μου χαριστούν
τρακτέρ ή γεωργικά εργαλεία για ιδιωτική χρήση.
Τηλ. 6985/668001 (κ. Γιάννης).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιστοποιημένος σπόρος ρεβιθιού. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 6943/900171 (κ. Στέλιος). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δενδρύλλια δαμασκηνιάς, βυσσινιάς,
καρυδιάς και κυδωνιάς. Τηλ. 6987/300767.

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 τριφυλλόσπορος φετινής χρονιάς τρια-
ρισμένος, περασμένος σε μαγνήτη σε άριστη κα-
τάσταση. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.
6936/833180. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ προσανάμματα από πεύκο χωρίς χημικά
πρόσθετα. Τηλ. 2310688664

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οργανικά εδαφοβελτιωτικά σε μικρές
συσκευασίες, 2 κιλών, σε χαρτοκιβώτιο 10 κιλών,
κάτω της τιμής κόστους λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ. 6973/520605. 

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 5 προβατίνες, καθαρόαιμες,
χιώτικες, υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 2 μηνών
έγκυες και 1 αρσενικό κριάρι. Τηλ. 6942/962801.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ πανέμορφα κουταβάκια ράτσας Ελληνικός
Ποιμενικός. Τηλ. 6977/210007. 

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

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

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

ΖΗΤΩ κοπάδι προβάτων έως 150 έγγυα γαλακτο-
παραγωγικά. Τιμή μετρητοίς.

Τηλ. 6980/121418

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 παρδαλές δαμάλες. Τηλ. 6985/825961. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 100 πρόβατα, 100 ευρώ έκαστο, μάρκας
χιώτικα με γαλλικά. Τηλ. 6977/151781.

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

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

ΠΩΛΟYΝΤΑΙ κατσίκια αρσενικά από μάνες μούρδια,
γαλλικά. Τηλ. 6945/815856. 

ΑΡΚΑΔΙΑ: Πωλούνται αρσενικά κατσίκια φυλής Δα-
μασκού 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. 

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

ΧΑΛΚΙΔΑ: Ζητώ τρακτέρ έως 2.000€. Τηλ. 6980/121418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλαρκ ηλεκτρικό με πινακίδες 1.500 kg
ανύψωση σε άριστη κατάσταση. Τιμή 5.000 €. Τηλ.
2310/688664. 

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 FORD 35 ιππών, καινούρια λάστιχα.
Τιμή 2.700 €. Τηλ. 6977/151781.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αποστακτήρες για απόσταξη διαφόρων
αρωματικών φυτών, για ποιοτικά αιθέρια έλαια.
Τηλ. 6987/300767. 

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 φορτωτής Ιnternational 545, MOD 85
και φορτωτής Ιnternational 510 MOD 85 και οι 2
σε άριστη κατάσταση. Δυνατότητα ανταλλαγής με
ΤΖΙΣΙΜΠΙ 4Χ4. Τηλ. 6973/520605. 

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

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

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 παρελκόμενά του. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6973/059840. 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει διάφορες
οικιακές εργασίες και συντροφιά-φροντίδα ηλι-
κιωμένων. Τηλ. 6982/182059 (ώρες επικοινωνίας
9:00-12:00 και 17:00-20:00). 

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 ζητά οποιαδήποτε εργασία σε Αργολίδα
και Αθήνα. Τηλ. 6984/290116. 

Ζητείται από πυροσβεστικό σώμα εθελοντών, πι-
στοποιημένο από Π.Π., 1 φορτηγό ή φορτηγάκι
pick-up (κι ας έχει ζημιά) και μία 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. 

Έλληνας επαγγελματίας κατασκευάζει σοφίτες, κε-
ραμοσκεπές, χαγιάτια και γυψοσανίδες σε προσιτές
τιμές. Τηλ. 6984/290116. 
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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
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com

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 

Αφοί ΜΑΝΩΣΗ-Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 
Φυτώριο
Tηλ. 23510/47420. 
Φαξ: 23510/47420.
E-mail: landscapemmt@yahoo.it.

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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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: 

Σεμινάριο μελισσοκομίας

Από 0,25 έως 0,60 ευρώ το κιλό για την ποικιλία Βαρδέα (λευκή ποικιλία), από 0,30 έως
0,55 ευρώ για τα κοινά λευκά και το βερτζαμί (ερυθρή ποικιλία), κυμαίνονται οι τιμές

των σταφυλιών της Λευκάδας και είναι καλύτερες από κάθε άλλη χρονιά. Η πρώιμη βλάστηση
των πρέμνων, η ωρίμανση των σταφυλιών και ιδιαίτερα των ερυθρών οφείλεται στις
ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της φετινής περιόδου που χαρακτηρίστηκαν από ήπιο χειμώνα

με υψηλή βροχόπτωση και άνυδρο ξηρό καλοκαίρι. 
Ο αλκοολικός τίτλος για τα ερυθρά κυμαίνεται μεταξύ 11,5 έως
13,5% vol και η οξύτητα (εκφρασμένη σε γραμμάρια τρυγικού
οξέως ανά λίτρο) μεταξύ 5,5 έως 6,0. Για τα λευκά ο αλκοολικός
τίτλος κυμαίνεται μεταξύ 11,5 έως 13,5% vol και η οξύτητα
μεταξύ 4,8 έως 5,5. Αποτέλεσμα αυτών να αναμένονται ποιοτικοί
οίνοι με οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τον υψηλό αλκοολικό
βαθμό, το πλούσιο σώμα και την υψηλή αίσθηση της οξύτητας.

Λευκάδα: Ποιοτικά κρασιά και καλύτερες τιμές για τα σταφύλια

Μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2013 θα
μπορούν οι αμπελοκαλλιεργητές

του Δήμου Πέλλας, που έχουν κάτω από
1 στρέμμα αμπέλι και επιθυμούν να πά-
ρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για
την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων
για παραγωγή τσίπουρου), να υποβάλλουν
τη σχετική αίτηση στις έδρες των Δημο-
τικών Ενοτήτων που ανήκουν. 
Οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές,
μαζί με την αίτηση, πρέπει να προσκομί-
σουν και τα παρακάτω έγγραφα: 

1) Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού,
όπως: 

�Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή

�Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣ-
ΔΕ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι

�Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που απο-
δεικνύει την κατοχή του αμπελιού

2) Αστυνομική Ταυτότητα

3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Για την υποβολή της αίτησης είναι απα-
ραίτητη η φυσική παρουσία του ενδια-
φερόμενου. Η αίτηση χωρίς φυσική πα-
ρουσία του ενδιαφερομένου θα γίνεται
μόνο με εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη,
για το γνήσιο της υπογραφής. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε
να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμμα-
τισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας
στα τηλέφωνα 23823/52221, -23.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη νέα αποστακτική περίοδο 

Ηεκδήλωση για το κάστανο με τίτλο
«Γιορτή Κάστανου και Τοπικών Παρα-

δοσιακών Προϊόντων» θα πραγματοποιηθεί
στις 27 Οκτωβρίου 2013, από τον Μορφω-
τικό και Ευεργετικό Σύλλογο Καστανιάς «Ο
ΣΤΙΝΟΣ», στην τοποθεσία «Γκούρα» της
Καστανιάς, στην Καλαμπάκα. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν τραχανά,
μήλα, γλυκά του κουταλιού, καθώς και χει-
ροποίητες πίτες. Τα κάστανα θα συνοδεύον-
ται με τσάι και κρασί, ενώ στη γιορτή θα
συμμετέχει με παραδοσιακούς χορούς ο
Χορευτικός Σύλλογος της περιοχής του
Δήμου Καλαμπάκας.

Γιορτή Κάστανου και Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων

Πενθήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας θα διεξαχθεί
από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου έως και την Πα-

ρασκευή 11 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον Ελληνικό Γε-
ωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στόχος των σεμιναρίων είναι η ποιοτική πρωτογενής
παραγωγή και απασχόληση του ανθρώπινου δυνα-
μικού των Ιονίων Νήσων στον πρωτογενή τομέα. Η
διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 ώρες ημερησίως.
Επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμοι θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα
που αφορούν:
1) Μελισσοκομικά φυτά-τροφοδοσία των μελισ-

σοσμηνών.
2) Εχθρούς και ασθένειες των μελισσών και τρόποι

πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές
και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης).

3) Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησής τους.
4) Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέ-

σεις).
5) Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισ-

σοκομείου.
6) Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων.
7) Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα

προϊόντα κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα
διατροφής, φάρμακα κ.λπ.). 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριά-
σεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στην
Κέρκυρα (Σ. Σαμάρα 13, ισόγειο πρώην Νομαρχίας). 
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληρο-
φορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρ-
κυρας, και στο τηλέφωνο 26610/20158 (κα Μ. Γε-
ωργοπάλη) ή στην ιστοσελίδα www.corfupress.com.

ΥΠΕΚΑ: Νέα ομάδα για 
την προστασία της φύσης

Συστήνεται Ομάδα Διοίκησης Έρ-
γου (ΟΔΕ) για την προετοιμασία

και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
των ενεργειών που απαιτούνται για
το εθνικό σύστημα προστατευόμε-
νων περιοχών και την προστασία
δύσης, σύμφωνα με απόφαση που
υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλον-
τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γιάννης Μανιάτης. 
Ο συντονισμός και η παρακολού-
θηση της εφαρμογής των πολιτικών
και σχεδιασμών του υπουργείου,
καθώς και των ενεργειών και των
μέτρων που απαιτούνται σε σχέση
με το εθνικό σύστημα προστατευό-
μενων περιοχών και την προστασία
της φύσης, είναι το έργο της επτα-
μελούς αυτής ομάδας. 
Με τη σύσταση της ΟΔΕ, επαναβε-
βαιώνεται η βούληση του ΥΠΕΚΑ
να θέσει ως προτεραιότητα την προ-
στασία της φύσης και το σχεδιασμό
της λειτουργίας ενός Εθνικού Συ-
στήματος Προστατευόμενων πε-
ριοχών στην υπηρεσία των πολιτών
και στο πλαίσιο των εθνικών προ-
τεραιοτήτων και υποχρεώσεων, σύμ-
φωνα πάντα με την ανακοίνωση.



ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Οταν λείπει η D «χορεύουν» τα κιλά!

Σ
τα παχύσαρκα άτομα τα συ-

νήθη επίπεδα της βιταμίνης
D είναι ανεπαρκή, ενώ στις
περιπτώσεις απώλειας βά-

ρους με μία ισορροπημένη δίαιτα
παρατηρείται αύξηση των επιπέδων
της. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι με
τη χορήγηση βιταμίνης D μπορεί να
αδυνατίσει κανείς. Τα σχετικά συμ-
περάσματα κατέθεσε μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ o ενδοκρινολόγος, διευ-
θυντής ΕΣΥ Θεμιστοκλής Τζώτζας,
με αφορμή την εργασία του με θέμα
«Η σημασία της βιταμίνης D στην
αντιμετώπιση του μεταβολικού συν-
δρόμου και της αθηροσκλήρωσης»,
την οποία παρουσίασε στην 21η Εκ-

παιδευτική Διημερίδα που διοργά-
νωσε η Ελληνική Εταιρεία Αθηρο-
σκλήρωσης. 
Όπως είπε, η βιταμίνη D αποτελεί
έναν καθρέφτη της γενικής σωμα-
τικής υγείας και τα χαμηλά επίπεδά
της εκτός από την παχυσαρκία σχε-
τίζονται και με το σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 2, την αρτηριακή υπέρ-
ταση και τα αγγειακά επεισόδια.
Όμως, παρότι παρατηρείται ανεπάρ-
κεια βιταμίνης D σε διαβητικούς,
υπερτασικούς, υπερλιπιδαιμικούς
και σε άτομα που έχουν υποστεί
καρδιαγγειακά επεισόδια, η χορή-
γησή της δεν φαίνεται να συμβάλλει
στην πρόληψή τους ούτε και στη

μείωση του κινδύνου. 
«O βαθμός παχυσαρκίας επηρεάζει
κατά περίπου 30% τα επίπεδα της
βιταμίνης D, ενώ απώλεια βάρους
της τάξης του 10% μετά από δίαιτα
μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της»
εξηγεί ο κ. Τζώτζας, και προσθέτει:
«Ο υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ) οδηγεί στη μείωση των επι-
πέδων της βιταμίνης D, ενώ αντί-
στροφα η επίδραση της χαμηλής βι-
ταμίνης D στην αύξηση του ΔΜΣ
είναι μάλλον μικρή. Στην παχυσαρκία
τα συνήθη επίπεδά της είναι ανε-
παρκή». 

Σχέση με καρδιαγγειακά
νοσήματα;
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει
ισχυρή συσχέτιση μεταξύ χαμηλής
βιταμίνης D και των περισσότερων
παραγόντων καρδιομεταβολικού
κινδύνου (όπως η παχυσαρκία, ο

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και
η αρτηριακή πίεση), καθώς και των
αγγειακών νοσημάτων. Τα χαμηλά
επίπεδά της βιταμίνης D αποτελούν
έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα
για κύρια καρδιαγγειακά νοσήματα
σε άτομα με έμφραγμα, αλλά η χο-
ρήγησή της δεν μειώνει τον αγγειακό
κίνδυνο και τη θνησιμότητα.
«Πρέπει να ελέγχουμε τα άτομα για
τα επίπεδα της βιταμίνης D σε σχέση
με τη σκελετική υγεία, όχι όμως για
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Χορη-
γούμε βιταμίνη D σε άτομα με χαμηλά
επίπεδα για την πρόληψη οστεοπό-
ρωσης αλλά όχι για την πρόληψη
των καρδιαγγειακών νοσημάτων»
επισημαίνει ο κ. Τζώτζας.

Ο ήλιος «καίει» τη βιταμίνη D;
Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D πα-
ρουσιάζει περίπου το 50% των ηλι-
κιωμένων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες,

ενώ το παράδοξο είναι ότι οι χαμη-
λότερες τιμές παρατηρούνται σε χώ-
ρες με υψηλή ηλιοφάνεια, όπως η
Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, σύμ-
φωνα με στοιχεία της μελέτης Eu-
ronut Seneca που πραγματοποιήθηκε
παλαιότερα και τα οποία επικαλείται
ο κ. Τζώτζας. 
Πώς όμως εξηγείται η έλλειψη βιτα-
μίνης D σε χώρες με υψηλή ηλιοφά-
νεια; Σύμφωνα με τον κ. Τζώτζα,
αυτό μπορεί να οφείλεται στην ελατ-
τωμένη παραγωγή της στο δέρμα
λόγω χρήσης αντηλιακού, μελαγ-
χρωμίας, αποφυγής έκθεσης στον
ήλιο και μεγάλη ηλικίας. 
Μπορεί ακόμη να οφείλεται σε ηπα-
τική ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική
νόσο, νεφρωσικό σύνδρομο, στον
αυξημένο καταβολισμό, στη δυσα-
πορρόφηση και στην αύξηση της
παχυσαρκίας και του σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2.
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Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με το αυξημένο
σωματικό βάρος ή δυσχεραίνουν την απώλειά του, συνδέοντας
άμεσα την έλλειψή της με την παχυσαρκία.

Οι ανάγκες σε βιταμίνη
D καλύπτονται με τη

διατροφή και με την επί
10-20 λεπτά ημερησίως
έκθεση στον ήλιο για 3-4
φορές την εβδομάδα. Οι
ανάγκες των παιδιών και
εφήβων ανέρχονται σε
τουλάχιστον 400 ΙU βιτα-
μίνης D ημερησίως, ενώ

των ενηλίκων ηλικίας άνω
των 50, καθώς και των
ατόμων τρίτης ηλικίας, εί-
ναι 800-1.000 IU ημερη-
σίως. 
Ένα κουταλάκι μουρου-
νέλαιο ή 100 γραμμάρια
ψημένου σολομού αρ-
κούν για να καλυφτούν
οι ημερήσιες ανάγκες ενός

παιδιού οι εφήβου. Τρο-
φές πλούσιες σε βιταμίνη
D είναι: το εμπλουτισμένο
γάλα (ένα κύπελλο έχει
127 IU), ο εμπλουτισμένος
χυμός (ένα κύπελλο έχει
114 IU), ο ψημένος σολο-
μός (100 γραμμάρια έχουν
400 IU), το σκουμπρί (100
γραμμάρια έχουν 250 IU),

ο τόνος (100 γραμμάρια
έχουν 200 IU), οι γαρίδες
(100 γραμμάρια έχουν
150 IU), το αυγό (ένα αυγό
έχει 210 IU), τα εμπλου-
τισμένα κορν φλέικς (2/3
κυπέλλου έχουν 50 IU)
και το μουρουνέλαιο (ένα
κουταλάκι τσαγιού έχει
400 IU).

Η βιταμίνη D στη διατροφή μας
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Στα… άδυτα του Αλτσχάιμερ 
Μια καινοτομική τεχνική
εγκεφαλικής απεικόνισης,
η οποία μπορεί να «δει» σε
πραγματικό χρόνο και να
διαγνώσει ένα βασικό
δείκτη της νόσου
Αλτσχάιμερ, τη
συσσώρευση της
πρωτεΐνης «ταυ», που
καταστρέφει τα
εγκεφαλικά κύτταρα,
ανέπτυξαν για πρώτη
φορά Ιάπωνες
επιστήμονες, ανοίγοντας
το δρόμο σε νέες
μεθόδους έγκαιρης
διάγνωσης της
νευροεκφυλιστικής
ασθένειας, καθώς και
στην αποτελεσματικότερη
δοκιμή νέων φαρμάκων. 

Ο
ι ερευνητές, με επι-

κεφαλής τον δρα
Μακότο Χιγκούτσι
του Εθνικού Ινστι-

τούτου Ακτινολογικών Επιστη-
μών της Ιαπωνίας, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο
νευρολογικό περιοδικό «Neu-
ron», δήλωσαν ότι η νέα τε-
χνολογία μπορεί να εντοπίσει
μέσα στο ζωντανό εγκέφαλο
τις συσσωματώσεις της πρω-
τεΐνης ταυ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νόσος
Αλτσχάιμερ δεν εμφανίζει ιδι-
αίτερα συμπτώματα, παρά αφό-
του έχουν περάσει αρκετά χρό-
νια και όταν πια τα υπάρχοντα
φάρμακα δεν μπορούν να τη
θεραπεύσουν ή έστω να την
«φρενάρουν». Γι’ αυτό και θε-
ωρείται κρίσιμη η έγκαιρη διά-
γνωση, κάτι που όμως δεν είναι
εύκολο με την υπάρχουσα τε-
χνολογία. Η οριστική και με
απόλυτη βεβαιότητα διάγνωση
της ασθένειας γίνεται μόνο
μετά το θάνατο του ασθενούς

και την εξέταση του εγκεφάλου
του. Ωστόσο η νέα μέθοδος
μπορεί να αποτελέσει μια ση-
μαντική εξέλιξη στον διαγνω-
στικό τομέα.
Οι Ιάπωνες ερευνητές ανέπτυ-
ξαν μια χημική ουσία που ει-
σάγεται στο αίμα και προσδέ-
νεται στο μόριο της πρωτεΐνης
«ταυ», το οποίο πλέον εκπέμπει
φως. Έτσι, για τις επόμενες
ώρες και εωσότου η χημική
ουσία διαλυθεί στο σώμα, η
συσσώρευση της πρωτεΐνης
μπορεί πλέον να ανιχνευθεί
τρισδιάστατα μέσω τομογρα-
φίας εκπομπής ποζιτρονίων. 
Οι δοκιμές, που έγιναν σε πον-
τίκια και ανθρώπους, έδειξαν
ότι η τεχνολογία είναι αποτε-
λεσματική στη διάγνωση. Με-
ταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι
η πρωτεΐνη «ταυ» συσσωρεύε-
ται αρχικά στον ιππόκαμπο, το
κέντρο της μνήμης, από όπου
σταδιακά εξαπλώνεται και σε
άλλες περιοχές του εγκεφάλου.
Όσο μεγαλύτερη είναι η εξά-
πλωση, τόσο πιο προχωρημένη
είναι η νόσος. Μια δεύτερη
πρωτεΐνη, το «βήτα αμυλοει-
δές», που θεωρείται επίσης
υπεύθυνη για την καταστροφή
των εγκεφαλικών κυττάρων
στη νόσο Αλτσχάιμερ, μπορεί
και αυτή να ανιχνευθεί με πα-
ρόμοια τεστ. Οι πλάκες του
αμυλοειδούς αρχίζουν να ανα-
πτύσσονται αφανώς 10 έως 15

χρόνια πριν την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων. 

«Παγκόσμια επιδημία»
Η παραπάνω εξέλιξη αποκτά
ακόμα μεγαλύτερη σημασία
υπό το φως της «Παγκόσμιας
Έκθεσης Αλτσχάιμερ 2013»
που δόθηκε πρόσφατα στη
δημοσιότητα και σύμφωνα με
την οποία οι εξαρτημένοι ηλι-
κιωμένοι που θα έχουν ανάγκη
φροντίδας –οι μισοί τουλάχι-
στον από αυτούς λόγω της νό-
σου Αλτσχάιμερ και της άνοι-
ας– σχεδόν θα τριπλασιαστούν
διεθνώς μέχρι τα μέσα του αι-
ώνα μας, από 101 εκατομμύρια
σήμερα σε 277 εκατ. το 2050.
Μάλιστα το 80% των ηλικιω-
μένων στα γηροκομεία εκτι-
μάται ότι πάσχουν από Αλ-
τσχάιμερ και άνοια.
Η έκθεση, που συντάχθηκε από
επιστήμονες με επικεφαλής
τον καθηγητή Μάρτιν Πρινς
του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής
του Κολλεγίου King's του Λον-
δίνου για λογαριασμό της ορ-
γάνωσης «Διεθνής της Νόσου
Αλτσχάιμερ», προειδοποιεί ότι
η νευροεκφυλιστική ασθένεια
τείνει να εξελιχθεί σε «παγκό-
σμια επιδημία», ιδίως καθώς
αναμένεται τα επόμενα χρόνια
να πληγούν πολυπληθείς χώρες
όπως η Κίνα και η Ινδία.
Το Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή
και πιο σοβαρή αιτία άνοιας,

προκαλώντας συμπτώματα
όπως απώλεια μνήμης, αλλαγές
στην ψυχική διάθεση, προβλή-
ματα επικοινωνίας και αυτοε-
ξυπηρέτησης. 
Πάνω από ένας στους δέκα αν-
θρώπους άνω των 60 ετών (πο-
σοστό 13%) χρειάζεται μακρο-
πρόθεσμη φροντίδα και υπο-
στήριξη από άλλους για τις κα-
θημερινές ανάγκες του (πλύ-
σιμο, φαγητό, ντύσιμο κ.ά.),
σύμφωνα με την ίδια έκθεση.
Το γεγονός αυτό ασκεί μεγάλη
πίεση στις οικογένειες των ηλι-
κιωμένων, με συνέπεια ορισμέ-
νοι στενοί συγγενείς να υπο-
χρεώνονται να εγκαταλείψουν
ακόμα και τη δουλειά τους,
προκειμένου να φροντίζουν
τον ασθενή.
Ήδη, η θεραπεία και η φροντίδα
των ανθρώπων με άνοια κο-
στίζει διεθνώς πάνω από 600
δισ. δολάρια ετησίως ή περίπου
το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Όσο η γονιμότητα μειώνεται
διεθνώς και γεννιούνται λιγό-
τερα παιδιά, ενώ αντίθετα ο
αριθμός των ηλικιωμένων ανα-
λογικά αυξάνει, τόσο θα επι-
τείνεται το πρόβλημα, σύμφωνα
με την έκθεση, η οποία καλεί
τις κυβερνήσεις να θεωρήσουν
προτεραιότητα την αντιμετώ-
πιση του Αλτσχάιμερ και να
αυξήσουν σημαντικά τα δια-
θέσιμα κονδύλια για έρευνα,
θεραπεία και υποστήριξη.
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Στις ινκρετινικές αγωγές στρέφεται το ενδιαφέρον των
επιστημόνων για την έγκαιρη και ασφαλή παρέμβαση εναντίον

του διαβήτη, ώστε να μην εξελιχθεί η ασθένεια και να ελαχιστοποιηθούν
οι επιπλοκές που προκαλεί.
Τα νέα δεδομένα σχετικά με την αντιδιαβητική αγωγή, που έχουν
στα χέρια τους οι επιστήμονες για να αντιμετωπίσουν πιο απο-
τελεσματικά την «ύπουλη» ασθένεια, παρουσιάστηκαν στο 49o
Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του
Διαβήτη (EASD), που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη.
Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης,
παθολόγος-διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής Α’ Παθολογικής
Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου του Τζάνειου Νοσοκομείου,
το ενδιαφέρον των επιστημόνων στρέφεται πλέον προς τις
ινκρετινικές αγωγές, οι οποίες οδηγούν σε βελτίωση της γλυκαιμικής
ρύθμισης, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας, μειώνουν
το σωματικό βάρος και ελαχιστοποιούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες
–που κατά τους επιστήμονες είναι και το ζητούμενο–, προσφέροντας
καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς. Η υπογλυκαιμία
εκδηλώνεται με αίσθημα πείνας, εφίδρωση, ζάλη και μπορεί να
οδηγήσει ακόμα και σε κώμα. «Στόχος μας είναι να επιλεγεί η
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ώστε να ελεγχθεί η εξέλιξη της
νόσου και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης υπογλυκαιμίας»,
σημείωσε ο κ. Μελιδώνης, προσθέτοντας πως πλέον έχουμε στη
διάθεσή μας νεότερα, ασφαλέστερα και πολύ αποτελεσματικά
φάρμακα, όπως η βιλνταγλιπτίνη, που βοηθούν τον ασθενή
μειώνοντας τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας.

Μεγάλο το κόστος
«Ο διαβήτης και άλλες χρόνιες ασθένειες κοστίζουν πολλά στα
συστήματα υγείας», ανέφερε από την πλευρά του ο επίκουρος
καθηγητής Παθολογίας του Αττικού Νοσοκομείου, Παναγιώτης
Χαλβατσιώτης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη,
οι παγκόσμιες δαπάνες υπολογίζονται σε περισσότερα από 471
δισ. δολάρια και μέχρι το 2030 εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 595
δισ.!
Στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, το 12%-13% του προϋπολογισμού για
την υγεία δαπανάται για την αντιμετώπιση του διαβήτη, με το
50%-70% αυτών των πιστώσεων να κατευθύνονται προς την
αντιμετώπιση των επιπλοκών της ασθένειας. Σύμφωνα με τους
επιστήμονες, ο αρρύθμιστος διαβητικός ασθενής έχει διπλάσιο
κόστος συγκριτικά με τον ρυθμισμένο διαβητικό ασθενή.
«Ο διαβήτης ως πανδημία είναι προ των πυλών», σημειώνουν οι
επιστήμονες, με την Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη να εκτιμά
ότι περισσότεροι από 371 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη
και ο αριθμός τους αναμένεται να αγγίξει τα 552 εκατ. το 2030.
Στην Ελλάδα, το ποσοστό των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα
με μελέτες που ολοκληρώθηκαν πριν από τέσσερα χρόνια, άγγιζε
το 9,5%, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι το ποσοστό αυτό σήμερα θα
έχει αυξηθεί αισθητά. «Η οικονομική κρίση και τα επακόλουθα
της, η κακή διατροφή και το άγχος αυξάνουν το διαβήτη» σημειώνει
ο κ. Μελιδώνης, εξηγώντας ότι ένα επιπλέον δυσάρεστο φαινόμενο
λόγω οικονομικής κρίσης, είναι η αδυναμία των ασθενών να προ-

μηθεύονται τα φάρμακά τους, με αποτέλεσμα, να
παρατηρείται αύξηση των περιστατικών υπο-

γλυκαιμίας στους ασθενείς με διαβήτη. 

Νέα όπλα κατά του Διαβήτη
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Θα προλάβουμε φέτος τα χειρότερα;

Ο
υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης

Μανιάτης, έστειλε σχετική
επιστολή προς τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς

και στα μέτρα που εισηγείται περι-
λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η λήψη
έκτακτων μέτρων στις περιπτώσεις
που η ατμοσφαιρική ρύπανση υπερ-
βαίνει τα όρια που θα καθοριστούν,
ο έλεγχος των στερεών καυσίμων
και των συσκευών θέρμανσης που
διακινούνται στην αγορά κ.ά. 
Οι δράσεις που προωθούνται είναι: 
8 Έκδοση πορίσματος για τον κα-
θορισμό οριακών τιμών αιωρούμε-
νων σωματιδίων, για την ενημέρωση
του πληθυσμού και τη λήψη εκτάκτων
μέτρων (από την ήδη υπάρχουσα

επιτροπή του υπουργείου Υγείας). 
8Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής
για τον καθορισμό έκτακτων μέτρων
ανάλογα με τις υπερβάσεις των ορίων,
καθώς και του μηχανισμού παρα-
κολούθησης και εφαρμογής τους. 
8Έκδοση Κοινής Υπουργικής Από-
φασης για τη θεσμοθέτηση των πα-
ραπάνω ορίων και μέτρων. 
8Εντατικοποίηση και συντονισμός
στοχευμένων ελέγχων της αγοράς
βιοκαυσίμων και των αντίστοιχων
συσκευών θέρμανσης, σε όλα τα
στάδια (παραγωγή, εισαγωγή, εμ-
πορία) από τους αρμόδιους φορείς. 
8Σύσταση διυπουργικής ομάδας
εργασίας, με τη συμμετοχή τουλά-
χιστον του υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας και επιστη-
μονικών φορέων, για την επεξεργασία
σχεδίου απόφασης για την καθιέρωση
υποχρέωσης ελέγχου δοκιμής των
λεβήτων στερεών βιοκαυσίμων όσον
αφορά στις εκπομπές καυσαερίων. 
8Έκδοση απόφασης σχετικά με τις
υποχρεωτικές ενδείξεις των συσκευα-
σιών καυσίμων στερεής βιομάζας
(ετικέτα). 
8 Συντονισμός για τη διενέργεια
προληπτικών ελέγχων σε εστίες καύ-

σης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτο-
κλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες)
από τις υπηρεσίες των Περιφερειών,
στις οποίες έχει μεταβιβαστεί η σχε-
τική αρμοδιότητα. 
8Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών, τόσο για την πρόληψη
του φαινομένου, όσο και κατά τη
διαχείριση των επεισοδίων. Έμφαση
θα δοθεί σε ειδικές ομάδες πληθυ-
σμού (π.χ. σχολεία, ευπαθείς ομάδες). 

8Έκδοση πορίσματος για την απο-
φυγή προώθησης μη ποιοτικών συ-
στημάτων θέρμανσης στην αγορά. 
8 Σύσταση ομάδας εργασίας για
την παρακολούθηση της εφαρμογής
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας
συγκεκριμένων κατηγοριών φορ-
τηγών από το Σεπτέμβριο του 2013
(Πράσινος Δακτύλιος) και της κυ-
κλοφορίας συγκεκριμένης τεχνολο-
γίας οχημάτων σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη. 

Σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων από την αιθαλομίχλη, που αναμένεται και κατά ́
το φετινό χειμώνα από την ευρεία χρήση ατομικών συστημάτων
θέρμανσης (π.χ. σόμπες, τζάκια) και την καύση ακατάλληλων
υλικών, ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. 

«Μάχη» για την υγεία μας!

Ηαντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής μπορεί να

καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό
τον αέρα, ιδίως στις πόλεις
και έτσι να σώσει εκατομμύρια
ζωές κάθε χρόνο, σύμφωνα
με μια νέα αμερικανική επι-
στημονική έρευνα. Οι επιστή-
μονες τονίζουν ότι και μόνο
για λόγους υγείας δικαιολο-
γείται η μάχη κατά της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. 
Η νέα μελέτη δείχνει ότι αν η ανθρωπότητα κα-
ταφέρει να μειώσει σε ασφαλέστερα επίπεδα την
υπερκατανάλωση καυσίμων, την έκλυση των «αε-
ρίων του θερμοκηπίου» και τη συνακόλουθη ρύ-
πανση της ατμόσφαιρας με άνθρακα και άλλα
μικροσκοπικά σωματίδια, τότε το όφελος θα είναι
σημαντικό και από άποψη δημόσιας υγείας, πέρα
από τις θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον από
τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας
(λιγότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, συγκράτηση
στάθμης θαλασσών, αποφυγή εκτεταμένης ξη-
ρασίας κ.ά.). 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τζέισον Γουέστ
του πανεπιστημίου της Β. Καρολίνα, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα
κλιματικής αλλαγής «Nature Climate Change»,
υπολόγισαν ότι αν, σύμφωνα με ένα μέσο σενάριο,

η μέση επιφανειακή θερμο-
κρασία της Γης αυξηθεί το πολύ
κατά 4,7 βαθμούς Κελσίου έως
το 2100, σε σχέση με τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα, τότε θα
αποφευχθούν κατά μέσο όρο
περίπου 500.000 θάνατοι ετη-
σίως το 2030, 1,3 εκατ. το 2050
και 2,2 εκατ. το 2100 (όταν ο
παγκόσμιος πληθυσμός θα

αριθμεί 9 έως 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους). 
Αυτή η αποφυγή των πρόωρων θανάτων θα επι-
τρέψει στους ανθρώπους να ζουν πιο υγιείς και
να παραμένουν πιο παραγωγικοί στην εργασία
τους, κάτι που αναμένεται να έχει θετικές οικονομικές
συνέπειες και μάλιστα σε σημείο να υπεραντι-
σταθμίσουν τα κόστη για τον έλεγχο της κλιματικής
αλλαγής. 
Τα πολύ μικρά σωματίδια της ρύπανσης εισχωρούν
στον οργανισμό και ευθύνονται για μια πληθώρα
ασθενειών (καρδιά, εγκεφαλικό, καρκίνο κ.ά.). Η
μετάβαση των χωρών του πλανήτη σε ένα καθεστώς
πιο «καθαρής» ή «πράσινης» ενέργειας, σύμφωνα
με την έκθεση, αν και αρχικά φαίνεται μια ακριβή
επιλογή σε σχέση με τον φθηνότερο άνθρακα,
θα φέρει πίσω τελικά τα χρήματα που θα δαπα-
νηθούν, αφού θα σώσει πολλές ζωές και έτσι θα
γλιτώσει τις κοινωνίες από περιττά ιατροφαρμα-
κευτικά κόστη. 

Απροσδόκητα εντυπωσιακή και μαζική,
από όλα τα σημεία της Ελλάδας, είναι

η ανταπόκριση στη συλλογή μπαταριών
για ανακύκλωση, όπως προκύπτει από
στοιχεία της εταιρίας «ΑΦΗΣ ΑΕ», που λει-
τουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός
με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση
φορητών μπαταριών. Τα στοιχεία παρου-
σιάστηκαν από τον γενικό διευθυντή της
εταιρίας, Ηλία Ορδόλη, στο 23ο Πανελλήνιο
Συνέδριο με θέμα «ΟΤΑ - Απορρίμματα -
Ανακύκλωση». 
Σύμφωνα με τον κ. Ορδόλη, η Ελλάδα το
2012 έφτασε σε ποσοστό συλλογής μπα-
ταριών το 36,3%, υπερκαλύπτοντας ήδη
το στόχο του 25% που έχει θέσει η Ε.Ε. σε
όλα τα κράτη μέλη για το 2012. Σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση οικολογικής συ-
νείδησης φαίνεται πώς έχει διαδραματίσει
η οικονομική κρίση, όπως προκύπτει από
έρευνα που εκπόνησε το ΚΕΠΚΑ - Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών, με θέμα «Πρά-
σινες συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο». 
Βέβαια, αν και πολλοί δηλώνουν οπαδοί
της ανακύκλωσης ή της επανάχρησης,
εντούτοις ο όγκος των ανακυκλούμενων
υλικών δείχνει ότι πρόκειται μάλλον για
εκφρασμένη διάθεση παρά για πράξη.

Είναι ενδεικτικό ότι στην έρευνα του ΚΕΠΚΑ
7 στους 10 δήλωσαν ότι ανακυκλώνουν
συστηματικά στο σπίτι ή στο γραφείο,
κάτι που όμως δεν συνάδει με την ποσότητα
των ανακυκλούμενων υλικών που μα-
ζεύονται από τους ειδικούς κάδους. 
Όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο
πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ Νικόλαος Τσεμπερ-
λίδης, το 69,35% δήλωσε ότι ανακυκλώνει
συστηματικά, κυρίως χαρτί σε ποσοστό
88,57% και πλαστικό 83,67%. Παράλληλα,
το 47,93% θεωρεί ότι το ση-
μαντικότερο όφελος της
επαναχρησιμοποίησης για
το περιβάλλον είναι η μεί-
ωση της κατανάλωσης πρώ-
των υλών. 
Πάντως, το 51,71%
των συμμετεχόντων
στην έρευνα θεωρεί
ότι είναι δύσκολο
να καταφέρει να
μειώσει την κατα-
νάλωση της ηλε-
κτρικής ενέργειας,
όπως και την κατα-
νάλωση νερού - πο-
σοστό 55,77%. 

Οι Έλληνες ανακυκλώνουν… φανατικά



Σ
ύμφωνα με την IPCC, είναι

πλέον «εξαιρετικά πιθανό»
η επίδραση του ανθρώπου
να είναι η κύρια αιτία της

ανόδου της θερμοκρασίας που πα-
ρατηρείται από τα μέσα του 20ου αι-
ώνα, κάτι που είναι τώρα κατά 95%
βέβαιο, ενώ στην προηγούμενη έκ-
θεση, το 2007, η βεβαιότητα αυτή
ήταν 90%. Αναφορικά με τις διαστάσεις
που ενδεχομένως θα έχει η άνοδος
της θερμοκρασίας έως το τέλος του
αιώνα, η IPCC εξετάζει 4 πιθανά σε-
νάρια, χωρίς να αποφαίνεται για τις
πιθανότητες που έχει καθένα απ’ αυτά
να πραγματοποιηθεί: εκτιμά ότι είναι
πιθανό η θερμοκρασία της ατμό-
σφαιρας της Γης να αυξηθεί από 0,3
βαθμούς Κελσίου στο πιο αισιόδοξο
σενάριο, μέχρι 4,8 βαθμούς Κελσίου
έως το τέλος του αιώνα σε σχέση με

τη μέση θερμοκρασία της περιόδου
1986-2005. Η μεγάλη διαφορά ανά-
μεσα στις προβολές αυτές εξαρτάται
προφανώς κατά πρώτο λόγο από τις
ποσότητες των αερίων που προκα-
λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα
μέσα στις προσεχείς δεκαετίες. Η θερ-
μοκρασία της ατμόσφαιρας της Γης
έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 0,8
βαθμούς Κελσίου από την προβιο-
μηχανική εποχή. Η IPCC αναθεωρεί
επίσης προς τα πάνω το ύψος της
ανόδου της στάθμης της θάλασσας,
η οποία αναμένεται ότι θα είναι από
26 έως 82 εκατοστά μέχρι το 2100,
σύμφωνα με την έκθεση. 

Ακραία φαινόμενα
«Για να περιοριστεί η κλιματική αλ-
λαγή θα χρειαστούν σημαντικές και

βιώσιμες μειώσεις των εκπομπών
των αερίων του θερμοκηπίου», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση του Τόμας
Στόκερ, αντιπροέδρου της ομάδας
της IPCC. 
Οι εμπειρογνώμονες της IPCC περι-
μένουν, επίσης, ότι η αύξηση της θερ-
μοκρασίας του κλίματος θα προκα-
λέσει πιο έντονα ακραία μετεωρο-
λογικά φαινόμενα, παρόλο που ορι-
σμένα σημεία δεν είναι ακόμη εντελώς
ξεκάθαρα. 
«Τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πι-
θανόν συχνότερα και θα διαρκούν
περισσότερο. 
Με την άνοδο της θερμοκρασίας της
Γης περιμένουμε ότι στις περιφέρειες
που είναι σήμερα υγρές θα πέσουν
περισσότερες βροχές και στις περι-
φέρειες που είναι ξηρές θα πέσουν
λιγότερες, έστω κι αν θα υπάρξουν

εξαιρέσεις», σύμφωνα με τον κ. Στόκερ.
Όσον αφορά την άνοδο της στάθμης
της θάλασσας, η οποία είναι μια από
τις σοβαρότερες συνέπειες της ανόδου
της θερμοκρασίας, η IPCC αναθεωρεί
τις προβολές της προς τα επάνω: οι
επιστήμονες εκτιμούν πλέον πως η

στάθμη της θάλασσας μπορεί να ανέ-
βει κατά μέσο όρο από 26 έως 82
εκατοστά μέχρι το 2100, έναντι των
18 έως 59 εκατοστών που ήταν η
εκτίμησή της το 2007. Οι κλιματολόγοι
λαμβάνουν πλέον καλύτερα υπόψη
ένα φαινόμενο που πριν από 6 χρόνια
δεν είχε μελετηθεί επαρκώς: το λιώ-
σιμο στους ωκεανούς των παγετώνων
που βρίσκονται στα παράλια της Γροι-
λανδίας και της Ανταρκτικής. 

«Η αλήθεια επιβεβαιώθηκε»
Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση
των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών,
μη κυβερνητικών οργανώσεων
(Greenpeace, Oxfam, WWF και Οι
Φίλοι της Γης) μετά τη δημοσιοποίηση
της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων
για την άνοδο της θερμοκρασίας του
πλανήτη. «Έπειτα από 25 χρόνια εκ-
θέσεων από την IPCC, η αλήθεια που
ενοχλεί, επιβεβαιώθηκε: η κλιματική
αλλαγή είναι πραγματική, συμβαίνει
με ανησυχητικό ρυθμό και προκα-
λείται από τις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες, κυρίως την καύση», ανέφερε
σε ανακοίνωσή της η ομάδα των ορ-
γανώσεων αυτών. «Ξέρουμε ήδη ότι
ο τομέας της ενέργειας είναι ο κύριος
ένοχος, αλλά επίσης η κύρια λύση,
στο θέμα της κλιματικής αλλαγής»,
προσθέτουν οι ΜΚΟ, για τις οποίες
«οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
αποτελούν μια λύση απλή, αποδε-
δειγμένη και οικονομικά προσιτή».
«Η συζήτηση για το ποιος είναι υπεύ-
θυνος έχει κλείσει», δήλωσε από την
πλευρά του ο διευθυντής της ΜΚΟ
«Διεθνές Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα,
Ουάιλ Χμάινταν.
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Η μέση θερμοκρασία της Γης
πρόκειται να αυξηθεί κατά
0,3 έως 4,8 βαθμούς Κελσίου
μέχρι το 2100 και η ευθύνη
του ανθρώπου για αυτή την
άνοδο είναι πιο βέβαιη παρά
ποτέ, σύμφωνα με τη νέα
έκθεση των επιστημόνων 
της Διακυβερνητικής Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων για την
Εξέλιξη το Κλίματος (IPCC).

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας!

Ηνέα έκθεση της IPCC τονίζει ότι η κλιματική
αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους εδώ

και τώρα, αλλά οι συνέπειες θα είναι ακόμη
χειρότερες στο μέλλον, αν δεν ληφθούν άμεσα
μέτρα. Πέρα από την ιστορικά πρωτοφανή
αύξηση της θερμοκρασίας τις τελευταίες 3 δε-
καετίες και τις δυσοίωνες προβλέψεις για την
περαιτέρω άνοδό της τα επόμενα χρόνια, η
έκθεση δείχνει ακόμα ότι: 1) η αύξηση της
στάθμης της θάλασσας έχει επιταχυνθεί, 2) το
ποσοστό της υποχώρησης πάγων της Αρκτικής
θάλασσας έχει διπλασιαστεί, 3) η τήξη των πα-
γετώνων και των πάγων είναι ταχύτερη απ’
ό,τι πριν, και 4) παρουσιάζεται σημαντική
όξυνση στους ωκεανούς. 
Για πρώτη φορά, η έκθεση της IPCC προσδιορίζει

ένα παγκόσμιο επίπεδο για τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα που ο πλανήτης δεν πρέπει να
υπερβεί, αν θέλουμε να επιτευχθεί ο διεθνής
στόχος της πρόληψης των καταστροφικών επι-
πτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η
συνολική ποσότητα άνθρακα που θα πρέπει να
έχει «καταναλωθεί» από τη βιομηχανική επα-
νάσταση και μετά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
το 1 τρισεκατομμύριο τόνους. Οι επιστήμονες
υπολογίζουν ότι περίπου 570 δισ. τόνοι έχει
ήδη «καταναλωθεί» τους τελευταίους τρεις
αιώνες και προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε σε
μια καταστροφική τροχιά που μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα το να έχουμε χρησιμοποιήσουμε
το υπόλοιπο επιτρεπόμενο παγκόσμιο όριο
άνθρακα μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Από το κακό στο χειρότερο… 

Είναι πιθανό 

η θερμοκρασία της Γης να

αυξηθεί από 0,3 βαθμούς

Κελσίου στο πιο αισιόδοξο

σενάριο, μέχρι 4,8

βαθμούς Κελσίου έως το

τέλος του αιώνα σε σχέση

με τη μέση θερμοκρασία

της περιόδου 1986-2005

Η Διακυβερνητική
Επιτροπή για την Αλλαγή του

Κλίματος (IPCC) αποτελείται από 800
διακεκριμένους επιστήμονες σε

παγκόσμιο επίπεδο. Οι εκθέσεις της είναι η
πιο ολοκληρωμένη εργασία μέχρι σήμερα για

την επιστήμη που διέπει την κλιματική αλλαγή.
Αυτές οι εκθέσεις χρησιμοποιούνται από τις

κυβερνήσεις για να τους βοηθήσουν να λάβουν
τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της

καταστροφικής υπερθέρμανσης του
πλανήτη και την προσαρμογή στις

επιπτώσεις της αλλαγής του
κλίματος.



Γ
ενικά, μπαχαρικά είναι τα

αποξηραμένα τμήματα ενός
φυτού, που μπορεί να είναι
είτε φύλλα είτε σπόρια είτε

ρίζες ή βολβοί ή ακόμα και φλοιοί. 
Η κατανάλωσή τους είναι συχνότερη
ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και
χειμερινούς μήνες που η ανάγκη μας
να ενισχύσουμε τα φαγητά με πιο
έντονες και πικάντικες γεύσεις, είναι
μεγαλύτερη. 
Έχει επισημανθεί η θετική επίδρασή
τους στην προστασία έναντι ορισμέ-
νων χρόνιων παθήσεων, όπως ο καρ-
κίνος, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές
παθήσεις. Μάλιστα, είναι πλούσια σε
πολυφαινόλες (αντιοξειδωτικές ου-
σίες), οι οποίες με τη σειρά τους κα-
θυστερούν τη διαδικασία γήρανσης,
μειώνουν φλεγμονώδεις επιδράσεις,
όπως της στεφανιαίας νόσου και συμ-
βάλλουν στη μείωση της συγκέν-
τρωσης της γλυκόζης του αίματος
σε άτομα με διαβήτη. 

Το ιδιαίτερο άρωμα των μπαχαρικών
διεγείρει τους σιελογόνους αδένες
και τις εκκρίσεις του γαστρικού οξέως
και βοηθά, έτσι, στην πέψη των τρο-
φών. Επίσης, η κατανάλωση μπαχα-
ρικών έχει θετική επίδραση σε περι-
πτώσεις ατόμων που πάσχουν από
δυσκοιλιότητα. Είναι, επίσης, πλούσια
σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β,
μέταλλα (σίδηρος και ασβέστιο), και
βιταμίνη C. Ένα εξίσου σημαντικό
πλεονέκτημα των μπαχαρικών είναι
ότι λόγω της έντονης γεύσης που
προσδίδουν στο φαγητό, μας βοη-
θούν στο να μειώσουμε τις ποσότητες
αλατιού και λαδιού. Ωστόσο, ως προς
την κατανάλωση καυτερών μπαχα-
ρικών, πρέπει να εφιστάται ιδιαίτερη
προσοχή, αφού αυτά αυξάνουν τις
εκκρίσεις του γαστρεντερικού συ-
στήματος και μπορεί να προκαλέσουν
διάφορες παθήσεις του στομάχου,
όπως έλκος ή γαστρίτιδα. 
Τα μπαχαρικά με τις πιο διαδεδομένες

θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες
είναι τα εξής: 

Θεωρείται το πι-
κάντικο φαβορί της ιταλικής κουζίνας,
ενώ έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να
βελτιώσει τη χοληστερόλη και να μει-

ώσει την αρτηριακή πίεση. Μά-
λιστα, σύμφωνα με το

Εθνικό Σύστημα Υγείας
και Ιατρικής Έρευνας

(www.nhmrc.gov.au),
όσοι καταναλώνουν μισή με

μια σκελίδα σκόρδο την ημέρα, μπορεί
να μειώσουν τη χοληστερόλη κατά
10% περίπου. 

Έχει συνδεθεί με την αν-
τιμετώπιση στομαχικών δια-
ταραχών, αλλά
και με γενικότε-
ρα προβλήματα
του πεπτικού συ-
στήματος. Οι πιο
πρόσφατες μελέτες

δείχνουν ότι η κατανά-
λωση κανέλας μπορεί
να μειώσει τα επίπεδα

σακχάρου στο αίμα. 

Είναι πλούσιο σε
φυτικές ίνες, και

καλή πηγή βιταμίνης Β6 και ασβεστίου.
Η κατανάλωση του βοηθά στην κα-
λύτερη πέψη, στην καλύτερη κυκλο-
φορία του αίματος και στην ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Είναι γνωστό για τις αντιο-
ξειδωτικές, αντιφλεγ-
μονώδεις και αντι-
καρκινικές ιδιότη-
τες του. Το κίτρινο
χρώμα του οφεί-
λεται στο κουρ-
κούμη, το οποίο πε-
ριέχει ένα δραστικό
συστατικό την κουρκουμίνη. Επίσης,
έχει τονιστεί η προστατευτική δράση
του στη νόσο Αλτσχάιμερ. 

Είναι εξαιρετική πηγή σι-
δήρου και μαγγανίου, ενώ βοηθά
στη χώνεψη. Είναι γνωστό για τις αν-
τιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητές του. 

Ο κρόκος Κοζάνης διευ-
κολύνει την πέψη, ενώ έχει αναφερθεί
για τις αντιθρομβωτικές ιδιότητες
του. Χρησιμοποιείται ως τονωτικό
και καταπραϋντικό, ενώ βοηθά σε
περιόδους έντονης κατάθλιψης βελ-
τιώνοντας την διάθεση. 

Μπορεί να ανακουφίσει
σε περιπτώσεις ναυτίας, αρθρίτιδας,
πονοκεφάλων, ακόμα και σε περι-
πτώσεις έντονων μυϊκών πόνων. 

Περιέχει αντιοξειδωτικά
συστατικά, όπως η θυμόλη και το
ροσμαρινικό οξύ, που της προσδίδουν
αντιβακτηριακή και αντιοξειδωτική
δράση. 

Διεγείρει την κυκλο-
φορία του αίματος και τονώνει την
ερωτική διάθεση. Έχει ισχυρές
αντισηπτικές ιδιότητες κι
έχει θεραπευτικές ιδιό-
τητες σε στομαχικά προ-
βλήματα. 

Σκόνη σκόρδου: 

Κανέλα:

Δεντρολίβανο:

Κάρυ:

Πιπέρι:

Σαφράν:

Τζίντζερ:

Ρίγανη:

Γαρύφαλλο:
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Τα μπαχαρικά ή καρυκεύματα εκτός του ότι νοστιμίζουν 
τα φαγητά, ενισχύουν τον οργανισμό με πολύτιμα θρεπτικά
συστατικά, που ωφελούν την υγεία και τη μακροζωία. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές
ουσίες, οι οποίες με τη σειρά τους εξουδετερώνουν τις ελεύθερες
ρίζες. Βελτιώστε, λοιπόν, τα φαγητά σας, προσθέτοντας
πικάντικα και αρωματικά μπαχαρικά και ταυτόχρονα
επωφεληθείτε από τις ευεργετικές 
τους δράσεις. 

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Msc 
(kogka@paragogi.net)

Η «δύναμη»
των μπαχαρικών 

ΠΩΣ ΩΦΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ

Συνιστώμενοι τρόποι συντήρησης 

Tip: 
� 20 λεπτά μετά την κατα-

νάλωση μπαχαρικών αυξάνεται

η παραγωγή θερμότητας του

σώματος, το οποίο συνεπάγεται

αύξηση των καύσεων του ορ-

γανισμού. 

� Τα μπαχαρικά πρέπει να διατηρούνται σε σκοτεινό
και ξηρό χώρο (ντουλάπι), αφού τόσο οι εναλλαγές
στην θερμοκρασία περιβάλλοντος όσο και η έκθεση
στο ηλιακό φως, αλλοιώνουν τις ιδιότητες και το άρωμά
τους. 
� Επιλέξτε τα μπαχαρικά που βρίσκονται σε γυάλινα
μπουκαλάκια και κλείνουν αεροστεγώς. Σε περίπτωση
που αγοράζετε χύμα ή σε πλαστικό σακουλάκι, αντικα-
ταστήστε το στο σπίτι με ένα γυάλινο. 
� Προτιμήστε ολόκληρα μπαχαρικά και όχι τριμμένα,
αφού ο χρόνος ζωής τους είναι μεγαλύτερος και το
άρωμά τους εντονότερο. 

«Κρυμμένες» θερμίδες

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι
ακόμη και τα μπαχαρικά «κρύβουν»

θερμίδες. Ακόμα και αν αυτές δεν ανα-
γράφονται στη συσκευασία, έχουν. Συ-
νήθως στο φαγητό μας χρησιμοποιούμε
μισό κουτάλι του γλυκού, σε μια δίαιτα
όμως με συγκεκριμένη πρόσληψη θερ-
μίδων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
ακόμα και αυτή η ποσότητα, ειδικά σε
περιπτώσεις που το φαγητό είναι
πλούσιο σε μπαχαρικά. 
Καλό είναι, λοιπόν, πριν προσθέσετε
στο πιάτο σας κάποιο μπαχαρικό, να
ελέγξετε πρώτα την ετικέτα της συ-
σκευασίας του. 

Τα πιο συνηθισμένα μπαχαρικά
με τη θερμιδική τους αξία 

είναι τα εξής: 
(Οι θερμίδες αντιστοιχούν
σε 1 κουταλιά της σούπας) 

Κρεμμύδι σε σκόνη 22.54 

Σκόρδο σε σκόνη 27.91

Τσίλι σκόνη 23.55 

Πάπρικα 19.94

Ρίγανη 13.77

Κάρυ 20.00

Πιπέρι λευκό 21.00

Πιπέρι καγιέν 17.00

Κύμινο 23.00
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Η κολοκύθα θεωρείται το απόλυτο
φθινοπωρινό λαχανικό. Το φωτεινό
πορτοκαλί χρώμα της οφείλεται στο
υψηλό ποσοστό καροτενοειδών που
περιέχει. Αυτά με τη σειρά τους
βοηθούν στην πρόληψη της
πρόωρης γήρανσης, των
καρδιαγγειακών νοσημάτων και
των λοιμώξεων. Είναι, επίσης, καλή
πηγή βιταμίνης Α, που βοηθά 
στην καλή υγεία των ματιών,
βιταμίνης C που προωθεί
την παραγωγή κολλαγόνου, και
μαγνησίου, που είναι απαραίτητο
για υγιή οστά. Δοκιμάστε συνταγές
τόσο με την ψίχα της κολοκύθας όσο
και με τη σάρκα και τους σπόρους
της, τα οποία προσφέρουν εξίσου
σημαντικά οφέλη στην υγεία μας,
λόγω των αντιοξειδωτικών και
αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων τους. 

Φθινοπωρινές απολαύσεις από κολοκύθα 

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

Υλικά για 4-6 άτομα
n 12 κ.σ. ανάλατο βούτυρο,

λιωμένο
n 2 ½ κούπες αλεύρι 

για όλες τις χρήσεις
n 2 κ.γ. μπείκιν πάουντερ
n 2 κ.γ. τριμμένο τζίντζερ
n 1 κ.γ. αλάτι
n 1 κούπα ζάχαρη καστανή
n 1 κούπα ζάχαρη κρυσταλ-

λική λευκή
n 1 ¾ της κούπας ψίχα 

κολοκύθας
n 3 μεγάλα αβγά

Εκτέλεση
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200οC. Βουτυρώνετε
και αλευρώνετε μια φόρμα για κέικ και την αφήνετε στην
άκρη. 
Σε ένα μεγάλο μπολ, τοποθετείτε το αλεύρι, το μπέικιν
πάουντερ, το τζίντζερ, το αλάτι και ανακατεύετε καλά. Σε
ένα μεσαίο μπολ τοποθετείτε τις ζάχαρες, με την κολοκύθα,
το λιωμένο βούτυρο και τα αβγά. Ανακατεύετε καλά μέχρι
να «δέσουν» τα υλικά και ρίχνετε σιγά-σιγά από το αλεύρι,
μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα σας. 
Τοποθετείτε, έπειτα, το μίγμα σας στη φόρμα του κέικ
και το ψήνετε για περίπου 50 λεπτά. Αφήνετε το κέικ να
κρυώσει για περίπου 10 λεπτά πριν το σερβίρετε. 
Προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε από πάνω γλασέ βανίλιας. 

Εκτέλεση
Μαγειρέψτε τις πέννες, σύμφωνα με τις οδηγίες
της συσκευασίας. 
Σε μια μεσαία κατσαρόλα ζεσταίνετε σε μέτρια
φωτιά ελαιόλαδο. Τοποθετείτε το δεντρολίβανο
και το τσιγαρίζετε μέχρι να αποκτήσει ένα καφέ
χρώμα, περίπου 2 λεπτά. Όταν ετοιμαστεί, το
αφαιρείτε από την κατσαρόλα και το τοποθετείτε
στην άκρη. Κρατήστε μια κούπα από το νερό
που έβρασαν τα ζυμαρικά, γιατί θα το χρειαστείτε
αργότερα. 
Στη κατσαρόλα με το λάδι ρίχνετε την ψίχα
κολοκύθας, τη λιωμένη σκελίδα σκόρδου, την
παρμεζάνα, το ξίδι, την κρέμα γάλακτος, την
κούπα από το νερό των ζυμαρικών, αλατοπι-
περώνετε και ανακατεύετε καλά μέχρι να «δέσει» η σάλτσα σας. 
Τοποθετείτε τα ζυμαρικά σας σε ένα πιάτο, γαρνίρετε με την κρεμώδη
σάλτσα κολοκύθας και γαρνίρετε με το δενδρολίβανο. 

Υλικά για 4-6 άτομα
n 1 έτοιμο φύλλο ζύμης

για τάρτα
n 250 γρ. ψίχα 

κολοκύθας
n 3 μεσαία αβγά
n 60 γρ. βούτυρο

n 180 γρ. κρέμα 
γάλακτος

n 120 γρ. τριμμένη 
παρμεζάνα

n Λίγο μοσχοκάρυδο
n Αλάτι
n Πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε ένα τηγάνι τοποθετείτε λίγο βούτυρο και όταν
κάψει, τσιγαρίζετε την ψίχα κολοκύθας και χαμηλώνετε
τη φωτιά. Σε ένα μεσαίο μπολ τοποθετείτε τα αβγά,
την κρέμα γάλακτος, λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο,
την τσιγαρισμένη κολοκύθα, αλατοπιπερώνετε και
ανακατεύετε καλά τα υλικά μέχρι να «δέσουν». 
Σε ένα βουτυρωμένο ταψί, τοποθετείτε το φύλλο
τάρτας, τρυπάτε με ένα πιρούνι σε διάφορα σημεία
του και το βάζετε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180οC για περίπου 10 λεπτά. Όταν ροδίσει, την
βγάζετε από το φούρνο, ρίχνετε το μισό βούτυρο
και το απλώνετε καλά, και στη συνέχεια αδειάζετε
από πάνω το μείγμα της κολοκύθας. Πασπαλίζετε
με τριμμένη παρμεζάνα και το υπόλοιπο μισό
βούτυρο και την ψήνετε για 30 λεπτά. Όταν ροδίσει
το τυρί, τότε είναι έτοιμη για να την αφαιρέσετε από
τον φούρνο. 

Συνταγή 1

Αλμυρό κέικ κολοκύθας 

Τάρτα κολοκύθας
με παρμεζάνα

4Η ιδιαίτερη γεύση ̈της σάλτσας από
κολοκύθα, οφείλεταιστο τσιγαρισμένοδεντρολίβανο.

Προσθέστε, αν
επιθυμείτε, κόκκινοπιπέρι κατά τη

διάρκεια του
μαγειρέματος, 
για πιο πικάντικό
αποτέλεσμα. 

tip

Συνταγή 3

Υλικά για 4 άτομα
n 1 πακέτο πέννες 

(ή άλλο ζυμαρικό)
n 450 γρ. ψίχα 

κολοκύθας
n ½ κούπα κρέμα 

γάλακτος
n 2 κ.σ. ελαιόλαδο
n 1 κ.γ. φρέσκο 

δεντρολίβανο
n 1 σκελίδα σκόρδου,

λιωμένη
n 1/3 κούπας 

παρμεζάνα, τριμμένη
n 1 κ.σ. ξίδι λευκό
n Αλάτι
n Πιπέρι

Συνταγή 2

Πέννες με κρεμώδη σάλτσα από κολοκύθα



Η
καρδιά της σημερινής Ανδρί-

τσαινας χτυπά δυνατά σε μον-
τέρνους ρυθμούς, παρέχοντας
σύγχρονες απολαύσεις. Πα-

νέμορφες, παραδοσιακές ταβέρνες και
εστιατόρια, αναδύουν μυρωδιές και μο-
σχοβολιές πρωτόγνωρες. Ξενώνες γρα-
φικοί, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μετατρέ-
πουν τη διαμονή του ταξιδιώτη σε εμ-
πειρία μοναδική. Νυχτερινή ένταση, κέφι
και διασκέδαση στα τοπικά μπαρς γεμί-
ζουν με ζωντάνια τις νύχτες, ενώ παρα-
δοσιακά καφενεία και μαγαζιά θα σας
χαλαρώσουν με τις κουβέντες το ντόπιων
που είναι πάντα διαθέσιμοι να σας δείξουν
την πραγματική Ανδρίσταινα. 
Σε όλα της η Ανδρίσταινα είναι ζεστή
και φιλόξενη, σαν γυναίκα αρχόντισσα.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι αλ-
λιώς, καθώς πήρε το όνομά της από μια
θρυλική γυναικεία φυσιογνωμία. Τη χήρα
του Ανδρίτσου Μούρμουρη από τα

Μούρμουρα της Κρήτης ή κάποιου Φα-
ναρίτη Ανδρίκου κυνηγημένου, που δια-
τηρούσε Χάνι στην περιοχή. 
Η πόλη κάποτε άνηκε στο Δεσποτάτο
του Μυστρά, κατόπιν περιήλθε στα χέρια
των Φράγκων και αναπτύχθηκε τόσο,
ώστε να αναφέρεται στο «Χρονικό του
Μορέως». Όταν οι ντόπιοι επαναστάτησαν
εναντίων τους, προσέτρεξαν οι Παλαι-
ολόγοι σε βοήθεια, ενώ στην περίοδο
1427 – 1456 άρχοντας του τόπου, ήταν
ο σοφός Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός.
Τούρκοι και Φράγκοι την διεκδικούσαν
εναλλάξ, μέχρι που τέλος πέρασε στην
Οθωμανική κατοχή. Μέχρι τα 1700 ωστό-
σο, είχε ήδη γίνει εμπορικό κέντρο με
αξιόλογη δύναμη και ήταν γνωστή για
τα εμπορικά της, τα βυρσοδεψεία, τα
υφαντουργεία κι τους αλευρόμυλούς
της. 
Η επίσκεψη στην περιοχή δίνει την ευ-
καιρία να θαυμάσετε ένα από τα σπα-
νιότερα φυσικά τοπία και μια από τις αρ-
χαιότερες πόλεις στην Ελλάδα, την αρχαία
Φιγαλεία. Από τις σημαντικότερες επίσης
πόλεις του αρκαδικού κοινού, η Φιγαλεία,
είναι ανεκτίμητης αρχαιολογικής σημασίας
με τον λίθινο ναό της Αθηνάς, τον οποίο
και θαύμασε ο Παυσανίας κάποτε. Περ-
πάτησε, όπως αναφέρει η παράδοση,
στην αρχαία Αγορά, κοντοστάθηκε στο
Γυμνάσιο και «χάζεψε» τα αγάλματα του
Ερμή και του Ολυμπιονίκη Αρραχίωνα.
Στα ανατολικά όρια του σύγχρονου οι-
κισμού Φιγαλείας στέκει η Αρχαία Κρήνη.
Το Φαράγγι της θρυλικής Νέδας, του μό-
νου ποταμού με όνομα γυναικείο, απο-
τελεί για τους εξερευνητές της παρθένας
φύσης, πρόκληση. Η κατάβαση αποζη-

μιώνει τους τολμηρούς με το θέαμα που
προσφέρει. Αποτελεί έναν από τους εν-
τυπωσιακότερους καταρράκτες της Ελ-
λάδας, ύψους 50 μέτρων. 
Για τους λάτρεις των μνημείων πολιτι-
στικής κληρονομιάς η Μονή Σεπετού,
αποτελεί διάσημο μεσαιωνικό μνημείο
και παράλληλα ιερό προσκύνημα χιλιά-
δων χριστιανών. Ανατολικά, η πόλη της
Αρχαίας Αλιφείρας,10 χιλιόμετρα από
την Ανδρίσταινα, μια από τις αρχαιότερες
αρκαδικές πολιτείες. Χτισμένη το 3000
π.Χ., την πόλη συνάντησαν στο διάβα
τους ο Παυσανίας και ο Πολύβιος και
έγραψαν γι’ αυτήν. 
Λατρεύοντας τη θεά Αθηνά, της αφιέ-
ρωσαν ναό περίλαμπρο, σπαράγματα
του οποίου είναι ακόμη ορατά, ενώ απο-
μεινάρια του ναού του Ασκληπιού και
της αρχαίας οχύρωσης, καταδεικνύουν
την ακμή και το μεγαλείο της. Ο αρχαίος
ποταμός από την άλλη, ο Τρίτωνας, μέσα
στο παραποτάμιο περιβάλλον του, κρύβει
το φαράγγι και τους καταρράκτες της
περιοχής. Μην ξεχάσετε να αγοράσετε
ντόπιες χυλοπίτες και παραδοσιακά
γλυκά πριν φύγετε. 
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Αξίζει να επισκεφθείτε

Λαογραφικό Μουσείο
Στην Ανδρίτσαινα, γενέτειρα του φιλικού
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, υπάρχει το
σπίτι του, καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο
με 4.000 περίπου εκθέματα από την κοι-
νωνικοοικονομική ζωή της ευρύτερης
ορεινής Ολυμπίας, όπως εργαλεία, εξοπλισμοί
παλαιών επαγγελμάτων, καθώς και χειρό-
γραφα και πολεμικά κειμήλια των Ελλήνων
Αγωνιστών της πρώτης νικηφόρας Μάχης
του Αγώνα που έλαβε χώρα την 27/3/1821
στα στενά του Αγίου Αθανασίου, έναντι Κα-
ρύταινας πλησίον του επαρχιακού δρόμου
Καρύταινας – Ανδρίτσαινας.

Νικολοπούλειος Βιβλιοθήκη
Πνευματική πολίχνη της Πελοποννήσου, η
Ανδρίτσαινα διαθέτει βιβλιοθήκη σπάνια,
μοναδική δωρεά του Αγαθόφρωνα Νικο-
λόπουλου με παλιά βιβλία και χειρόγραφα
Φράγκων, Ενετών και οπλαρχηγών του '21,
ενώ αντίγραφα των αετωμάτων του Επι-
κούρειου Απόλλωνα του Αλκαμένη κοσμούν
τους διαδρόμους της, οι περίφημες «αμα-
ζονομαχία» και «κενταυρομαχία» κ.ά. 

Ανδρίτσαινα:
Στη σκιά του Λύκειου όρους, στα όρια της Αρχαίας Παρρασίας,
κάτω από το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα, με ιστορία που
χάνεται στις απαρχές του κόσμου, βρίσκεται η Ανδρίτσαινα,
μήτρα θεών, μαχών και πολιτισμών. Πετροπελεκημένη και

αγέρωχη σε μια αετοφωλιά, ζωσμένη από άγρια φαράγγια και βουνοκορφές,
δάση σκιερά και ορμητικά ποτάμια

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Η κυρά της πέτρας 
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Μ
Α Ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ο Έμπορος της

Βενετίας», θα παρουσιάζεται κατά τη χειμερινή σεζόν 2013-2014 στην Κεντρική
Σκηνή του Θεάτρου «Ακροπόλ» σε σκηνοθεσία του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου.

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Hκαταιγιστική περιπέ-
τεια δράσης του Ro-

land Emmerich με τίτλο
«Λευκός Οίκος: Η πτώση»
(White House Down) συνε-
χίζει να προβάλλεται στους
κινηματογράφους για τρίτη
εβδομάδα. Ο John Cale είναι
μέλος της αστυνομίας του
Καπιτωλίου και έχει μόλις
ενημερωθεί ότι η αίτηση
για να γίνει μυστικός πρά-
κτορας στην υπηρεσία του
Προέδρου των ΗΠΑ James
Sawyer έχει απορριφθεί.
Στην προσπάθειά του να
μην απογοητεύσει τη μικρή
του κόρη με τη δυσάρεστη

είδηση, την ξεναγεί στον
Λευκό Οίκο. Για κακή τους
τύχη, όμως, μια βαριά οπλι-
σμένη παραστρατιωτική
οργάνωση καταλαμβάνει
το κτίριο. Τώρα, καθώς η
κυβέρνηση διαλύεται και ο
χρόνος τελειώνει, είναι στο
χέρι του Cale να σώσει τον

πρόεδρο, την κόρη του και
φυσικά τη χώρα. Τους πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους κρα-
τάνε οι Channing Tatum και
Jamie Foxx, ενώ συμπρω-
ταγωνιστούν οι Maggie Gyl-
lenhaal, Joey King, Jason
Clarke, Richard Jenkins, Ja-
mes Woods.

Ο Έμπορος της Βενετίας

Πλούτος 

Το μυθιστόρημα της Έλσης Τσουκαράκη
«Βελούδινη συνωμοσία» κυκλοφορεί

από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Μέσα στη λαίλαπα
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Νέστορας
και ο Λέανδρος φυγαδεύονται από την πα-
τρίδα τους, ώστε να συμμετάσχουν μαζί με
τα συμμαχικά στρατεύματα στις πολεμικές
συρράξεις της Βορείου Αφρικής. Έως τότε
την πορεία τους έχει καθορίσει η χαρισματική
προσωπικότητα του υπέροχου πατέρα τους,
του Κυριάκου, ενός οραματιστή που τους
δίδαξε πώς να βιώνουν την ομορφιά της
ζωής. Ο Νέστορας αφήνει πίσω το κορίτσι

της καρδιάς του, τη Ρο-
ζαλία, ενώ ο Λέανδρος
συναντά την Άννα, που
θα αποδειχθεί μοιραία
στη ζωή του. Όμως ο
πόλεμος γκρεμίζει τα
όνειρα όλων, ανατρέπει
τα σχέδιά τους και τους
υποχρεώνει να υφάνουν μια σκληρή συνο-
μωσία σιωπής. Υπάρχουν στιγμές που η
αγάπη απαιτεί, σαν σαρκοβόρο, θυσίες και
πόνο για να μπορέσει, έστω και λαβωμένη,
να επιβιώσει.

Ε
νας έμπορος από τη Βενετία, ο Αντόνιο,

θέλοντας να βοηθήσει τον ερωτευμένο
φίλο του Μπασάνιο να κερδίσει την
καρδιά μιας πλούσιας αρχόντισσας,

της Πόρσιας, δανείζεται ένα μεγάλο χρηματικό
ποσό από τον Εβραίο τοκογλύφο Σάιλοκ. Υπο-
γράφει, λοιπόν, επιπόλαια ένα συμβόλαιο με
έναν φοβερό όρο: αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα
το χρέος του, να έχει ο Σάιλοκ το δικαίωμα να
κόψει ένα κομμάτι από τη σάρκα του. 
«Ο Έμπορος της Βενετίας» τοποθετείται στη
Βενετία του 16ου αιώνα, που υπήρξε μια από
τις οικονομικές υπερδυνάμεις της εποχής, και
σχολιάζει τις επιπτώσεις του χρήματος στις αν-
θρώπινες σχέσεις. Αν και ανήκει στις κωμωδίες
του Σαίξπηρ, το έργο που μιλάει για τη φιλία,
τον έρωτα, την εκμετάλλευση και το ρατσισμό,
έγινε πιο γνωστό για τις δραματικές του σκηνές.
Άλλωστε όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο Σπύρος
Α. Ευαγγελάτος, «ο Έμπορος της Βενετίας έχει
χαρακτηριστεί “γλυκόπικρη κωμωδία” και τέτοιας
υφής έργο είναι. Το κωμικό και το δραματικό
διαδέχονται το ένα το άλλο ή συνυπάρχουν».
Ο Σάιλοκ θεωρείται ένας από τους σπουδαι-
ότερους χαρακτήρες στην παγκόσμια δρα-
ματουργία και τον έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι
ηθοποιοί παγκοσμίως, όπως ο Σερ Χένρι
Ίρβινγκ, ο Σερ Λόρενς Ολίβιε, ο Ντάστιν Χόφμαν
και ο Αλ Πατσίνο (στην κινηματογραφική με-
ταφορά του έργου, αλλά και στο Μπρόντγουεϊ).
Στους Έλληνες ερμηνευτές του Σάιλοκ συγ-

καταλέγονται ο Αλέξης Μινωτής, ο Θάνος Κω-
τσόπουλος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο
Γιώργος Μιχαλακόπουλος. 

Οι συντελεστές 
Στην παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού
Ακροπόλ το ρόλο θα ερμηνεύσει ο Νικήτας
Τσακίρογλου. Την Πόρσια θα ενσαρκώσει η
Μαρία Σκουλά και τον Αντόνιο ο Λάζαρος Γε-
ωργακόπουλος. Συμπρωταγωνιστούν ο Μάξιμος
Μουμούρης, ο Παντελής Δεντάκης, η Τζίνη
Παπαδοπούλου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
Τη μετάφραση έχει κάνει ο Μίνως Βολανάκης,
τα σκηνικά είναι του Γιώργου Πάτσα και τα κο-
στούμια του Γιάννη Μετζικώφ, ενώ τη μουσική
υπογράφει ο Γιάννης Αναστασόπουλος.
Η παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Οκτω-
βρίου και θα παρουσιάζεται καθ’ όλη τη χει-
μερινή σεζόν 2013-2014 στην Κεντρική Σκηνή
του Θεάτρου «Ακροπόλ» σε εναλλασσόμενο
ρεπερτόριο με την άλ-
λη μεγάλη παρα-
γωγή του Θεα-
τρικού Οργα-
νισμού
Ακροπόλ,
το «Όλα
για τη Μη-
τέρα μου»
του Πέδρο Αλ-
μοδοβάρ.

Βελούδινη συνωμοσία

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ

Με μία παράσταση στο Ηρώδειο, σήμερα
Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται

η αριστοφανική κωμωδία «Πλούτος» με την
υπογραφή του Διονύση Σαββόπουλου, που
προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού σε
όλη την Ελλάδα. Ο φτωχός αγρότης Χρεμύλος
μαζί με τον τετραπέρατο δούλο του Καρίωνα
περιθάλπουν τον τυφλό και τιμωρημένο
από τον Δία, θεό Πλούτο, που τυφλώθηκε
μικρός για να αποφύγει τους δίκαιους, τους
σοφούς και τους έντιμους. Με τη βοήθεια
του Χρεμύλου και του δούλου του, ο Πλούτος
ξαναβρίσκει το φως του και πραγματοποιεί

επιτέλους την ανθρώπινη λαχτάρα για έναν
γενικευμένο πλούτο. Μόνο που αυτό, ίσως
κρύβει πλευρές που μπορεί να μας κοστίσουν
πολύ ακριβά εν τέλει…
Ο Σαββόπουλος, που προσεγγίζει το αρι-
στοφανικό κείμενο με τις ιδιότητες του με-
ταφραστή, του ηθοποιού, του μουσικοσυν-
θέτη αλλά και, για πρώτη φορά, του σκηνο-
θέτη, συνεργάζεται με μερικούς από τους
καλύτερους ηθοποιούς του σύγχρονου ελ-
ληνικού θεάτρου: τον Νίκο Κουρή, τον
Χρήστο Λούλη, την Αμαλία Μουτούση και
τον Μάκη Παπαδημητρίου.

ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ

Θέατρο «Ακροπόλ»:
Ιπποκράτους 9-11, 

Αθήνα
Πρεμιέρα: 25 Οκτωβρίου 

Πληροφορίες: 
210-3643700

info
Τοποθεσία: Ηρώδειο, Διον. Αρεοπαγίτου, Αθήνα
Ημερομηνία: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-3643700

Λευκός Οίκος: Η πτώση

info



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press

Συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου 
στο Μέγαρο Μουσικής

Με αγάπη για τα παιδιά 
του Χατζηκυριάκειου

Εντυπωσιακό φινάλε για το 19 Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρε-

μιέρας, με την προβολή της ταινίας «Η ζωή της
Αντέλ», παρουσία της ελληνικής καταγωγής πρω-
ταγωνίστριας, Άντελ Εξαρχόπουλος και την υπο-
στήριξη του ΟΤΕ. Η ταινία του Τυνήσιου σκηνοθέτη
Αμπντελατίφ Κεσίς, κατέκτησε το Χρυσό Φοίνικα
στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. 
Στην προβολή έδωσε το παρών η λαμπερή πρω-
ταγωνίστρια της ταινίας, η ελληνικής καταγωγής
Αντέλ Εξαρχόπουλος, ενώ το παρών έδωσε πλήθος
σινεφίλ αλλά και κόσμος από την καλλιτεχνική
και την επιχειρηματική σκηνή. Φέτος, το πρόγραμμα
του φεστιβάλ περιελάμβανε πάνω από 200 ταινίες
από τον ανεξάρτητο αμερικανικό, ευρωπαϊκό,
αλλά και τον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της
Στέγης για τη σεζόν 2013-2014

παρουσιάστηκε στην κατάμεστη
Κεντρική Σκηνή της, με ταυτόχρονη
διερμηνεία στη νοηματική από τη
Σοφία Ρομπόλη. Την παρουσίαση
παρακολούθησαν πολλά γνωστά
ονόματα του καλλιτεχνικού στερε-
ώματος και των ΜΜΕ, αλλά και πολ-
λοί χρήστες του διαδικτύου, καθώς
έγινε ταυτόχρονη αναμετάδοση
από την ιστοσελίδα της Στέγης,
www.sgt.gt. 
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση,

Αντώνης Παπαδημητρίου, απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ στη συνέχεια οι Χρήστος
Καρράς (Εκτελεστικός Διευθυντής Στέγης/Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μουσικής)
και Αφροδίτη Παναγιωτάκου (Εκτελεστική Υποδιευθύντρια Στέγης/Διευθύντρια
Επικοινωνίας & Marketing) αναφέρθηκαν στους άξονες του φετινού προ-
γραμματισμού, τα πολυσυλλεκτικά φεστιβάλ της χρονιάς, ενώ η κα Παναγιωτάκου
έκλεισε τη βραδιά αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία πίσω από το πλούσιο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα της Στέγης.
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Ο Στέλιος Μάινας και η Κάτια Σπερελάκη. Ο Ορφέας Αυγουστίδης 
και η Εύα Κοκκορού. 

Η Θωμαή Απέργη 
και ο Κώστας Μαρτάκης. 

Ο Δημήτρης Καλαβρός από τη Nest
Media και η Μαίρη Συνατσάκη.

Λαμπερή αυλαία για τις Νύχτες Πρεμιέρας 

Παρουσίαση του προγράμματος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 

Υπό το φως της πανσελήνου πραγματοποιήθηκε η συ-
ναυλία του Διονύση Σαββόπουλου, που απόλαυσαν

αποκλειστικά οι πελάτες ΟΤΕ, στον κήπο του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών. Ο ΟΤΕ, χορηγός του Προγράμματος
Συναυλιών, έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες του να
αποκτήσουν εισιτήρια για τη συναυλία με έκπτωση 50%. 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ενθουσίασε για ακόμη μια φορά
το κοινό, ερμηνεύοντας με το γνωστό, αξεπέραστο στιλ
του, τραγούδια από τη νέα του δουλειά «Παράξενα κι
ατόφια», αλλά και τα παλαιότερα αγαπημένα κομμάτια του
και καταχειροκροτήθηκε.

Ηεταιρεία SCA Hygiene Products Α.Ε., στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσέφερε στα παιδιά

του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος προϊόντα ατομικής υγιεινής.
Την ενέργεια αγκάλιασαν με τη συμμετοχή τους η Βίκυ Καγιά
και η Νόνη Δούνια, που μαζί με τις εκπροσώπους της SCA
Hygiene Products Α.Ε. και της Libresse, επισκέφθηκαν το
Χατζηκυριάκειο και παρέδωσαν τα προϊόντα στο Ίδρυμα,
ενώ συμμετείχαν σε μια μικρή εκδήλωση που δόθηκε στον
κήπο του Χατζηκυριάκειου, για τα παιδιά. 

Με οικοδέσποινα τη Μαίρη Συνατσάκη έγιναν
τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας LoveBeer,

στο Bios. Στην έκθεση φωτογραφίας του LoveBeer
φιλοξενούνται τα έργα των 30 φιναλίστ, που ξεχώ-
ρισαν ανάμεσα σε περισσότερες από 1.100 συμμε-
τοχές στον καλοκαιρινό διαγωνισμό φωτογραφίας
του LoveBeerστο instagram, με θέμα τις πιο αγα-
πημένες στιγμές μπίρας. 
Για πρώτη φορά οι προσκεκλημένοι, μεταξύ των
οποίων και οι 30 φιναλίστ που βρίσκονται στην
τελική ευθεία του διαγωνισμού, είχαν την ευκαιρία
να θαυμάσουν τα έργα και να συμμετάσχουν στην
ψηφοφορία που θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή.
Παράλληλα, απόλαυσαν τις αγαπημένες τους μπίρες
μέσα από τη μεγάλη γκάμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
και διασκέδασαν με τις μουσικές επιλογές της
βραδιάς. Στα λαμπερά εγκαίνια της έκθεσης και
στο after party έδωσαν το «παρών» πολλά ονόματα
από τον καλλιτεχνικό χώρο και την showbiz, όπως
η Θωμαή Απέργη, Βαγγέλης Δρίσκας, Κώστας Μαρ-
τάκης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. 

Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας LoveBeer 

Η Κατερίνα Τζουβαλή, διευθύντρια Επικοινωνίας και
Εκδηλώσεων στο Χατζηκυριάκειο και η Νόνη Δούνια.

Η Αγγελική Παπουτσή, 
η Αφροδίτη Παναγιωτάκου

και η Μαρία Λυρίτη.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Ντέπη Τζιμέα, διευθύντρια
εταιρικής επικοινωνίας ΟΤΕ.

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και η Κάτια Αρφαρά.



Το Σάββατο 12 Oκτωβρίου μόνο στην

Κερδίστε
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ30

Με μια επένδυση ύψους 60 εκατ. ευρώ,
μόνο για το τρέχον έτος, η Μαρινό-

πουλος συνεχίζει σταθερά να δίνει μια πραγ-
ματική απάντηση στην ακρίβεια, υλοποιώντας
ένα εκτεταμένο πλάνο μείωσης τιμών και
σημαντικών προσφορών. Αυτό το φθινό-
πωρο, η Μαρινόπουλος παρουσιάζει μια
ακόμη μεγάλη εμπορική ενέργεια πραγμα-
τικής στήριξης του οικογενειακού προϋπο-
λογισμού, τη «Μεγάλη Επιστροφή», μέσω
της οποίας οι καταναλωτές εξασφαλίζουν
50% επιστροφή της αξίας των προϊόντων
σε δωροεπιταγή. Η μεγάλη διάρκεια της
ενέργειας, έξι εβδομάδες –από τις 20 Σε-
πτεμβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου– αλλά
και η ποικιλία των προϊόντων που περιλαμ-
βάνει και που φθάνει τους 1.000 κωδικούς,
επιτρέπουν σε όλους τους καταναλωτές να
προγραμματίσουν τις αγορές τους σύμφωνα
με τις προσωπικές τους προτιμήσεις και να
διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικο-
νομία καλύπτοντας πλήρως όλες τις βασικές,
και όχι μόνο, ανάγκες του νοικοκυριού. Η
νέα εμπορική ενέργεια της Μαρινόπουλος
Α.Ε. που δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές
να κερδίσουν 50% επιστροφή χρημάτων σε
δωροεπιταγή με αγορές επιλεγμένων προ-

ϊόντων φυλλαδίου με τη χρήση της κάρτας
club, υποστηρίζεται απ’ όλα τα καταστήματα
Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express
και Carrefour στην Ελλάδα.

53τα νέα της αγοράςΣάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Μαρινόπουλος: Κατά της ακρίβειας με επενδύσεις 60 εκατ.

Τα Public σε συνεργασία
με τη Samsung μας μυούν

στα άδυτα του digital κόσμου,
μέσω των Digital Days, μίας
σειράς από ανεξάρτητα work-
shops τεχνολογίας, με εξει-
δικευμένους ομιλητές, που
θα πραγματοποιούνται στη
νέα αίθουσα των Public στο
Σύνταγμα, κάθε Δευτέρα στις
19.00. Τα σεμινάρια θα κα-
λύπτουν μία ευρεία θεματο-
λογία και θα ολοκληρώνονται
σε 2 ώρες, ενώ κάθε ενότητα
είναι ανεξάρτητη από τις προ-
ηγούμενες και για κάθε μια

θα χορηγείται ξεχωριστό πι-
στοποιητικό παρακολούθη-
σης. Ο κύκλος των workshops
θα ανοίξει τη Δευτέρα 7
Οκτωβρίου στις 19.00, με θέ-
μα «Social Media and You!». 
Το κόστος συμμετοχής είναι

5 ευρώ ανά σεμινάριο και η
δήλωση συμμετοχής γίνεται
μέσω του ειδικού microsite
http://www.digitaldays.gr/.
Ο συντονισμός θα γίνεται
από την ομάδα του Digital-
Life.gr!

Digital Days στα Public με τη Samsung

www.paragogi.net

ΗWestnet Distribution, μέλος του ομίλου
εταιρειών Π. Γερμανού, και η Lenovo, σε

κοινή συνέντευξη Tύπου ανακοίνωσαν την
αποκλειστική συνεργασία τους για τη διάθεση
των καινοτόμων android tablet της Lenovo
στην ελληνική αγορά. Στην εκδήλωση, στελέχη
της Lenovo παρουσίασαν τη μοναδική σειρά
των tablet που προσφέρει η εταιρεία, η οποία
καλύπτει ευρύτατο φάσμα αναγκών. Συγκε-
κριμένα, παρουσιάστηκαν τα νέα IdeaTab
A1000, IdeaTab A3000 και IdeaTab S6000 που
διατίθενται σε πολύ ελκυστικές τιμές λιανικής
που ξεκινούν από 129 €, 229 € και 369 €, αν-
τίστοιχα. Με την πιο ελκυστική τιμή της αγοράς,
που ξεκινά από τα 129 €, με οθόνη 7 ιντσών
HD, βάρος μόλις 350 γρ. και διάρκεια μπαταρίας
μεγαλύτερη από 8 ώρες, το IdeaTab A1000
προσφέρει μοναδική σχέση ποιότητας–τιμής.
Για όσους αγαπούν το παιχνίδι, το IdeaTab
A3000 είναι διαθέσιμο και σε 3G εκδοχή με
επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα που επιταχύνει
την απόδοσή του. Τέλος, για αυτούς που ανα-
ζητούν κάτι πιο «δυνατό» η Lenovo προσφέρει
το IdeaTab S6000 με οθόνη HD IPS 10,1'' και
δυνατότητα πολλαπλής αφής, δημιουργώντας
έτσι έναν πρακτικό φορητό σύντροφο. 

Τα android tablets της Lenovo
από τη Westnet Distribution

Το Athens Metro Mall μας μεταφέρει «με δύο
ρόδες» μέχρι τις 6 Οκτωβρίου! Με αφορμή
την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο,
στις 22 Σεπτεμβρίου, στο επίπεδο 1 του εμ-
πορικού στήνεται μία έκθεση με ποδήλατα
όλων των ειδών για να μας μεταφέρει στο
μαγικό κόσμο του ποδηλάτου και να μας
μάθει όλα όσα θέλουμε για να κινούμαστε
με ασφάλεια. Διαδραστικές εκδηλώσεις για
μικρούς και μεγάλους θα πραγματοποιούνται
από ειδικούς του ποδηλάτου με σκοπό να
αποκαλύψουν μικρά μυστικά για το ποδήλατο,
δράσεις και τεχνικές λεπτομέρειες. 
Επιπλέον, το A-
thens Metro
Mall δίνει την
ευκαιρία σε
όποιον το επι-
θυμεί να διεκδι-
κήσει το ποδή-
λατο των ονεί-
ρων του, πραγ-
ματοποιώντας
αγορές άνω των
€30 από τα κα-
ταστήματα του
εμπορικού, συμ-
πληρώνοντας
τη φόρμα συμ-
μετοχής στο in-
fo desk στο επί-
πεδο 0 και λαμβάνοντας μέρος στις εβδο-
μαδιαίες κληρώσεις. Ειδικά σήμερα Σάββατο
5 και αύριο Κυριακή 6 Οκτωβρίου τα Happy
Family Weekends αφιερώνουν τις δραστη-
ριότητές τους στο ποδήλατο και ετοιμάζουν
ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων και εμ-
πειριών  για τους μικρούς τους φίλους μέσα
από πρωτότυπες και έξυπνες δραστηριότητες.
Από τις 11.00 έως τις 16.00 με ελεύθερη
είσοδο στον 3ο όροφο του Athens Metro
Mall τα παιδιά με τη βοήθεια εκπαιδευτικών
δίνουν ζωή στο πιο ευφάνταστο και μαγικό
παιδικό ποδήλατο της σκέψης τους και το
κερδίζουν μετά από κλήρωση. 

Ημέρες Ποδηλάτου 
στο Athens Metro Mall 
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Το Nissan NV200 και με ψυκτικό θάλαμο
Μια νέα έκδοση με ψυκτικό θάλαμο του NV200 λάνσαρε η Nissan στην αγορά της Μ.

Βρετανίας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υπηρεσίες.  Θέλοντας να καλύψει απόλυτα
τις απαιτήσεις ακόμη και πιο εξειδικευμένων χρήσεων, η εταιρεία ανακοίνωσε το

λανσάρισμα μιας ετοιμοπαράδοτης έκδοσης με ψυκτικό θάλαμο
για το NV200 στην αγορά της Μ. Βρετανίας, ενώ το μοντέλο

καλύπτεται με εργοστασιακή 3ετή εγγύηση. 
Σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις Van του NV200, η νέα
διαφοροποιείται εξωτερικά, χάρη στην ύπαρξη ενός συ-
στήματος ψύξης στην οροφή του οχήματος που προέρχεται
από την Carrier. Ωστόσο, στο εσωτερικό έχουν υπάρξει
σημαντικές τροποποιήσεις, καθώς έχει δημιουργηθεί ένας
αποδοτικός ψυκτικός θάλαμος με την τοποθέτηση ειδικών
μονωτικών πάνελ στην οροφή, το δάπεδο και τα τοιχώματα

του χώρου φόρτωσης. Το σύνολο της διασκευής έχει
επιμεληθεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Gruau. 
Το συνολικό βάρος της όλης διασκευής ανέρχεται στα
215 κιλά, δηλαδή το συνολικό ωφέλιμο φορτίο του ια-
πωνικού μοντέλου επηρεάζεται ελάχιστα. Το ίδιο ισχύει
και για τον ωφέλιμο όγκο του ψυκτικού θαλάμου που
ανέρχεται στα 2,2 κ.μ. Οι εκδόσεις του NV200 εφοδιάζονται

με τον πετρελαιοκινητήρα dCi των 1,5 λτ., που διακρίνεται
για την περιορισμένη μέση κατανάλωση καυσίμου και τις
χαμηλές εκπομπές ρύπων (από 129 g CO2/km), ενώ ο κατα-
σκευαστής έχει προβλέψει και μια ειδική παροχή ρεύματος

για τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό
του ψυκτικού θαλάμου και κατά τις ώρες που το όχημα είναι σταθμευμένο. 

Μια σημαντική αναβάθμιση
δέχθηκε η γκάμα του Ford

Transit Custom, καθώς στην αγο-
ρά της Μ. Βρετανίας ξεκίνησε η
διάθεση των εκδόσεων με υψηλή
οροφή, που προσφέρουν ωφέ-
λιμο εσωτερικό ύψος 1,78 μ. 
Ένας από τους λόγους που το
Transit Custom απέσπασε τον
τίτλο του «International Van of
the Year» για το 2013, είναι η με-
γάλη ποικιλία εκδόσεών του. Σε
σχέση με τις υπόλοιπες εκδοχές
αμαξώματος του Transit Custom,
οι νέες εκδόσεις με υψηλή οροφή
προσφέρουν 20% περισσότερο

χώρο φόρτωσης, με το ωφέλιμο
εσωτερικό ύψος να έχει αυξηθεί
κατά 370 χλστ., στα 1.780 χλστ. 
Χάρη στο αυξημένο ύψος της
οροφής στις συγκεκριμένες εκ-
δόσεις, ο συνολικός όγκος των
προϊόντων που το Transit Custom
είναι σε θέση να υποστηρίξει
αυξάνεται στα 8,3 κ.μ. Παράλ-
ληλα, η δομή του αμαξώματος
των εν λόγω εκδόσεων παρα-
μένει ιδιαίτερα στιβαρή και αυτό
υποδηλώνεται και από το γεγο-
νός ότι στις ειδικές ράγες οροφής
με τις οποίες μπορεί να εφοδια-
στεί το Ford Transit Custom, μπο-

ρούν να τοποθετηθούν αντικεί-
μενα βάρους έως και 100 κιλών.
Σε συνδυασμό με το μεγάλο
ωφέλιμο μήκος του χώρου φόρ-
τωσης, το Transit Custom είναι
σε θέση να υποστηρίξει φορτία
με μήκος έως 3 μέτρα στις εκ-
δόσεις με κοντό μεταξόνιο και
έως 3,4 μέτρα στις εκδόσεις με
μακρύ μεταξόνιο. Επιπρόσθετα,
χάρη στο κορυφαίο για τα δε-
δομένα της κατηγορίας πλάτος
των πλευρικών θυρών, το όχημα
μπορεί να μεταφέρει έως και 3
παλέτες ευρωπαϊκών προδια-
γραφών σε όλες τις εκδόσεις με
κοντό ή μακρύ μεταξόνιο. 

Το Ford Transit Custom ψήλωσε κατά 370 χλστ. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Τέλος το «δεν πληρώνω» στα διόδια 

Οσοι αρνούνται να καταβάλουν
το κόμιστρο των διοδίων κατά

μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Αθη-
νών-Κορίνθου, θα καταγράφονται
από νέες ηλεκτρονικές συσκευές
που έχουν τοποθετηθεί στους σταθ-
μούς. 
Από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου ξε-
κίνησε η λειτουργία νέων ειδικών
ηλεκτρονικών συσκευών στους σταθ-
μούς διοδίων της Νέας Εθνικής Οδού
Αθηνών-Κορίνθου, οι οποίες έχουν
επιφορτιστεί με την καταγραφή των
παραβατών που αρνούνται να κα-
ταβάλλουν το κόμιστρο.  
Συγκεκριμένα, οι νέες αυτές συσκευές
έχουν τοποθετηθεί στους σταθμούς: 

8Σταθμών διοδίων Ελευσίνας (χ/θ.
26+600), στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Κόρινθο. 
8Πλευρικός σταθμός Διοδίων Κόμ-
βου 3, Ν. Περάμου (χ/θ. 33+88), στο
ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
8Σταθμός διοδίων Αγ. Θεοδώρων
(χ/θ. 65+500), στις εξόδους προς
Αθήνα και Κόρινθο.
8Σταθμός διοδίων Ισθμού (χ/θ.
73+300), στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Αθήνα. 
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται
πρόστιμο 200 ευρώ, αφαίρεση της
άδειας ικανότητας οδηγού, αλλά και
της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
για 20 ημέρες. 
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Ολυμπιακός:
Ευρωπαίος με τα όλα του!

Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων
ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΑΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Τα σχέδια του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, με την επωνυμία
«Αγιά Σοφιά», παρουσίασε ο Δημήτρης Μελισσανίδης

στη δημοτική αρχή της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στον
κόσμο της ομάδας που έδωσε βροντερό «παρών» στην εκ-
δήλωση. Η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι μεταξύ 32.500
και 34.000 θέσεων, ενώ το έργο θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο
«από την οικογένεια της ΑΕΚ». Οφέλη αναμένονται και για
την περιοχή, όπως έσοδα από τα δημοτικά τέλη, αλλά και

1.500-2.000 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, με έξοδα της ΑΕΚ
έχει ξεκινήσει η μελέτη για την υπογειοποίηση δρόμων γύρω
από το γήπεδο και έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με ιδιώτες
για την αγορά ορισμένων εκτάσεων που βρίσκονται κοντά
στο γήπεδο, για την κατασκευή υπαίθριων πάρκινγκ. 
Ο Δ. Μελισσανίδης ζήτησε την πλήρη στήριξη όλων των πα-
ριστάμενων, εμπράκτως, τονίζοντας ότι «ΑΕΚ και Νέα Φιλα-
δέλφεια πρέπει να είναι ένα. Στα σχέδιά μας είναι η κατασκευή
ενός μόνο ποδοσφαιρικού γηπέδου, όπως αυτό που υπήρχε
στο χώρο από το 1930. Το γήπεδο έχει σχεδιαστεί με βυζαντινή
αρχιτεκτονική. Από εσάς θέλω ένα πράγμα: Να μάθω αν είστε
μαζί μας όλοι σας».
«ΑΕΚ και Νέα Φιλαδέλφεια πάνε μαζί» ήταν η θέση της
δημάρχου, Έφης Αποστολάκη, ενώ ο Χάρης Τομπούλογλου,
επικεφαλής της μεγαλύτερης παράταξης της αντιπολίτευσης
του δήμου, δήλωσε: «Σας ευχαριστούμε για την ελπίδα που
μας δίνετε. Σε αυτό το σχέδιο δεν μπορεί κανένας καλοπρο-
αίρετος άνθρωπος να έχει αντίρρηση».
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους δημοτικούς συμβούλους
να ψηφίζουν ονομαστικά και επί της αρχής το σχέδιο που
παρουσίασε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, με το πλάνο της
«Αγιάς Σοφιάς» να εγκρίνεται ομόφωνα.

ΑΕΚ: Ομόφωνο «ναι» για το γήπεδο

Με χατ τρικ του Κώ-
στα Μήτρογλου

και με τον Ρομπέρτο
να αποκρούει πέναλτι
στο 25’, διατηρώντας
σε ένα κρίσιμο χρονικά
σημείο το προβάδισμα
της ομάδας του, ο Ολυμ-
πιακός συνέτριψε με
3-0 την Άντερλεχτ στην
έδρα της για την 2η
αγωνιστική του 3ου
ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Μητρο-γκολ ήταν ο μεγάλος
πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με τα τρία γκολ που
πέτυχε, στο 17΄, στο 56΄ και στο 72΄. Το πιο σημαντικό,
όμως, είναι ότι η ομάδα του Μίτσελ έδειξε χαρακτήρα, δεν
λύγισε από την πίεση των Βέλγων στο α’ ημίχρονο και στο
ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, ήταν καλά στημένη στο γήπεδο
και αξιοποίησε τις ευκαιρίες για να πετύχει γκολ και να
πάρει μια δίκαιη όσο και εντυπωσιακή νίκη, που μπορεί να
αποδειχτεί πολύτιμη στη συνέχεια. 

Η
αυλαία της 7ης αγωνιστι-

κής ανοίγει σήμερα, Σάβ-
βατο, με τρεις αναμετρή-
σεις: ο Πανιώνιος υποδέ-

χεται τον Άρη, τη μόνη ομάδα που
δεν έχει γευτεί τη νίκη στο φετινό
πρωτάθλημα και βρίσκεται στην τε-
λευταία θέση της βαθμολογίας, «φλερ-
τάροντας» από νωρίς με τον υποβι-
βασμό. Στην Τρίπολη, ο τοπικός Αστέ-
ρας φιλοξενεί τον δυνατό και φέτος
Ατρόμητο, σε μια αναμέτρηση με ιδι-
αίτερο –και βαθμολογικό– ενδιαφέ-
ρον, ενώ Εργοτέλης και Πλατανιάς
αναμετρώνται σε ένα… κρητικό
ντέρμπι. 
Το κυρίως μενού της αγωνιστικής
σερβίρεται αύριο Κυριακή, με τα

βλέμματα να στρέφονται κυρίως στην
Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται
τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν θα
έχει κοντά του τους φιλάθλους του
στην «καυτή» Τούμπα. Στους υπό-
λοιπους αγώνες, ο πρωτοπόρος Ολυμ-
πιακός φιλοξενεί στο Γ. Καραϊσκάκης
τη Βέροια με μοναδικό στόχο τη νίκη,
ώστε σε συνδυασμό με ένα «βολικό»
αποτέλεσμα την Τούμπα να αποσπα-
στεί κι άλλο στη βαθμολογία από
τους διώκτες του. Ο Πανθρακικός
υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός
την Καλλονή και η Skoda Ξάνθη τον
Απόλλωνα. Το πρόγραμμα της αγω-
νιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα
με την αναμέτρηση του Παναιτωλικού
με τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο Αγρίνιο.

Οι κορυφαίοι
Ο Σήφης Δασκαλάκης αναδείχθηκε
πολυτιμότερος παίκτης της 6ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ,
στην ψηφοφορία που διοργανώνουν
η Σούπερ Λίγκα, ο ΠΣΑΠ και η NOVA.
Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, ο οποίος
είχε πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι
της κρητικής ομάδας με τον ΠΑΟΚ
(1-1), συγκέντρωσε το 68,60% των
ψήφων, έναντι 23,15% του Τάσου
Λαγού (Παναθηναϊκός) και 8,25% του 

Χαβιέ Σαβιόλα (Ολυμπιακός).Το βρα-
βείο για το καλύτερο γκολ της αγω-
νιστικής κέρδισε ο Μάρκους Μπεργκ,
καθώς το τέρμα με το οποίο άνοιξε
το σκορ στο ματς του Παναθηναϊκού
με τον Αστέρα Τρίπολης συγκέν-
τρωσε το 48,69% των προτιμήσεων.
Ακολούθησαν τα γκολ του Πάμπλο
Ντε Μπλάσις στο ίδιο ματς (35,83%)
και εκείνο του Εμανουέλ Κονέ στην
ήττα του Λεβαδειακού από τον Απόλ-
λωνα στη Ριζούπολη (15,48%).

Ώρα για ντέρμπι!
Η ώρα για το πρώτο κλασικό ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος
έφτασε! Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό,
στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ, με τις δύο ομάδες να
βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση της βαθμολογίας, αντίστοιχα, 
και να θέλουν αμφότερες τη νίκη για να μείνουν σε τροχιά κορυφής.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 16
2. ΠΑΟΚ 13
3. Παναθηναϊκός 11
4. Εργοτέλης 10
.  ΠΑΣ Γιάννινα 10
. Ατρόμητος 10

7. Αστέρας Τρίπολης 9
. ΑΕΛ Καλλονής 9
.  Πανθρακικός 9

10. Ξάνθη 7
11. Πανιώνιος 6

. Παναιτωλικός 6

.   Απόλλων Σμύρνης 6
14. Βέροια 5

. Λεβαδειακός 5

.  Πλατανιάς Χανίων 5
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