
9/
11
/2
01
3

σελ. 15

Συμμαχία του Νότου 
για τα οπωροκηπευτικά 
Τη λήψη μέτρων για τα οπωροκη-
πευτικά ζητούν από τον Επίτροπο Γε-
ωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
υπουργοί Γεωργίας Ελλάδας, Γαλλίας,
Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας,
με κοινή δήλωσή τους.

Ζέα: Το φυτό των αρχαίων επιστρέφει δυναμικά σελ. 39
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Το τέλος του
«κιρχνερισµού» φέρνει

και πάλι τη χώρα ένα

βήµα πριν το χάος
>5

>11

ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΤΡΟΪΚΑ – ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΣΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ

Ο νέος κανονισµός για

τον Τύπο στη Βρετανία

φέρνει σε πρώτο πλάνο

τα όρια της ενηµέρωσης

Χ.Α.: ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Η ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ

1.250 ΜΟΝΑ∆ΩΝ

«Χωνεύει» τα υψηλά

κέρδη του Οκτωβρίου 

η αγορά, που έκανε ράλι
> 12

> 3

> 4
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ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ EUROBANK

«Μπλόκο» τρόικας σε Fairfax 

και Third Point και τελεσίγραφο

πως θα πρέπει να περάσει 

σε τραπεζικό όµιλο

ΤΑΜΕΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΤΕ 

ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Κινδυνεύουν 600.000 οφειλέτες

σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ που έχουν

χρέη άνω των 5.000 ευρώ 

Οι σωρευµένες-συνολικές

οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

ανέρχονται στα 21 δισ. ευρώ, 

εκ των οποίων το ένα τρίτο

δηµιουργήθηκε τα 4 χρόνια 

του µνηµονίου 

� Μαραθώνιος προβλέπεται 

ο νέος γύρος

διαπραγµατεύσεων

� Ελάχιστες οι πιθανότητες

για συµφωνία πριν 

από το Eurogroup 

της 14ης Νοεµβρίου

� ∆εν «βγαίνει»

ο προϋπολογισµός 

του 2014

«ΜΕΤΡΑ
ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ!»

>8-9

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΡΠΙΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

στους ελαιοπαραγωγούςCoca Cola: 
Ζητά 5,5 εκατ. από
τους εργαζόμενους
Αγωγή κατά μελών του επιχειρησιακού
σωματείου στη Θεσσαλονίκη και της
Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργα-
τοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών
για ηθική βλάβη και δυσφήμιση.

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 48 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 9.11.2013

Διπλό χτύπημα

Οι Γάλλοι επενδύουν
στο ελληνικό γάλα 
Μια εταιρεία-σύμβολο για μια μικρή
γαλλική κωμόπολη στις όχθες του Λί-
γηρα, η οποία παράγει για περισσότερο
από 30 χρόνια φημισμένα γαλλικά
τυριά, ενδέχεται να αλλάξει το τοπίο
στην αιγοπροβατοτροφία στη Βόρεια
Ελλάδα. 

Με εντυπωσιακά μειωμένο ή και χωρίς καθόλου ει-
σόδημα είναι πιθανόν να μείνουν χιλιάδες οικογένειες
ελαιοπαραγωγών, λόγω της ακαρπίας, σε ποσοστό
έως και 70%, που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας.
Η πρωτοφανής μείωση της παραγωγής, η μεγαλύτερη
της τελευταίας 20ετίας, συνοδεύεται –παραδόξως–
από ενδείξεις για σημαντική μείωση των τιμών. Η
εξήγηση είναι ότι οι ιδιώτες περιμένουν να δουν τις

εξελίξεις στην Ισπανία, ανησυχώντας ότι μπορεί να
πληρώσουν σήμερα κρητικό ελαιόλαδο σε τιμές
μεγαλύτερες από αυτές που θα σηματοδοτήσει η
μεγάλη παραγωγή του ισπανικού προϊόντος. Η πα-
ραγωγή της Ισπανίας θα είναι φέτος πολύ αυξημένη,
γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές σε
όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Παραλογισμός με το 
φόρο για αγροτεμάχια
Οι στρεβλώσεις παραμένουν, ενώ το
νέο σχέδιο του υπουργείου Οικονο-
μικών «καρκινοβατεί» και η κατάθεσή
του διαρκώς αναβάλλεται, καθώς αν-
τιδρούν οι βουλευτές που στηρίζουν
την κυβέρνηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Ρυθμίστε τα χρέη στα

Ταμεία γιατί έρχονται
κατασχέσεις!

� Όλα τα σενάρια 
για την Eurobank

σελ. 7

σελ. 12-13

σελ. 8

Βρείτε τις τυχερές 
σφραγίδες στις εσωτερικές 
σελίδες της εφημερίδας

Σε πέντε χώρες φτάνει το κρητικό
μέλι με υπερτροφές, μια καινοτομία
της οικογένειας Σαββιδάκη από
τη Σητεία της Κρήτης. 

Σούπερ εξαγωγές για
το μέλι με superfoods

σελ. 19

σελ. 4-5

σελ. 6

Αρπάζουν τα τσεκ πριν
φτάσουν σε αγρότες
Τράπεζες, ΕΛΓΑ, ΕΑΣ και κάθε... πι-
κραμένος «κούρεψαν» το τσεκ έναντι
ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέ-
λεσμα πολλοί παραγωγοί να βρουν
μειωμένα ή και καθόλου χρήματα
στους λογαριασμούς τους!

ελαιοραβδιστικά και5
αλυσοπρίονα 

Κερδίστε

2
30

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ 
με τον Τζουντ Λο και την Τζένιφερ Τίλλυ
(Music from another room)

ΠΟΛΩΝΕΖΙΚΟΣ
ΓΑΜΟΣ
με Λένα Ολίν και 
τον Γκάμπριελ
Μπερν
(Polish wedding)

1
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Αλλάξτε τακτική, 
κε υπουργέ

Oλοι γνωρίζουν ότι εδώ και αρκετό
καιρό κάθονται σε «αναμμένα
κάρβουνα» οι κτηνοτρόφοι όλης

της χώρας. Όλοι ξέρουν καλά ότι η ατμό-
σφαιρα είναι βαριά και ηλεκτρισμένη
στον αγροτικό κόσμο. Για να μην υπάρ-
ξουν εκρήξεις χρειάζεται «ψυχραιμία»
και «λογική», κυρίως από την πλευρά
της πολιτικής ηγεσίας. Αυτό δείχνει να
μην το καταλαβαίνει ο αρμόδιος υπουρ-
γός, που πολλές φορές, με τις μεγαλό-
στομες εξαγγελίες που κάνει, όχι μόνο
δεν καθησυχάζει τους αγρότες, αλλά
αντίθετα τους εξαγριώνει. Το συμπέρασμα
αυτό βγαίνει από το κλίμα που δημιουρ-
γήθηκε με τα όσα είπε ο κ. Τσαυτάρης
για τον κλάδο της κτηνοτροφίας το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο, στην έκθεση
«Μeat Days». 
O κ. υπουργός έκανε διαπιστώσεις που
έχουν ακουστεί χιλιάδες φορές μέχρι
σήμερα –από προκατόχους του και όχι
μόνο–, μοίρασε «ευχές», ενώ δεν παρέ-
λειψε να κάνει αναφορές για τους με-
γάλους αγώνες που δίνει για να διορθώσει
τα λάθη του παρελθόντος. Η εμφάνισή
του έγινε σε μια στιγμή που ο κλάδος
της κτηνοτροφίας, ή ένα μέρος του αν
θέλετε, ετοιμάζεται δικαιολογημένα ή
αδικαιολόγητα για κινητοποιήσεις. Ήδη
γνώριζε καλά ο κ. Τσαυτάρης ότι η Πα-
νελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων κινείτο
προς αυτήν κατεύθυνση, προς την προ-
ετοιμασία της αυριανής συγκέντρωσης
στα Τέμπη. Αν και το γνώριζε, δεν ήταν
καθόλου προσεκτικός, δεν έδωσε το
στίγμα μιας πολιτικής ηγεσίας που είναι
σε θέση να αλλάξει το κλίμα που επικρατεί
στην κτηνοτροφία, στην ελληνική πε-
ριφέρεια. 
Πριν να γίνουν οι εξελίξεις ανεξέλεγκτες,
ο κ. υπουργός πρέπει να ξαναδεί την
τακτική του που, χωρίς να το καταλάβει,
μπορεί να γίνει σπίρτο σε μια πυριτιδα-
ποθήκη. Διαφορετικά, κάποιος πρέπει
να πάρει τα μέτρα του πριν δούμε απο-
κλεισμούς και κλεισίματα δρόμων. 

Ο καρκίνος παραμένει
«παρών»

Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις
χώρες όπου οι θάνατοι από
καρκίνο εμφανίζουν στασιμό-
τητα κατά τις δύο τελευταίες
δεκαετίες, αντίθετα με τις υπό-
λοιπες ανεπτυγμένες χώρες,
όπου διαχρονικά σημειώνεται
ελαφρά μείωση των θανάτων.

σελ. 44

Τσάι: Οικονομικό ρόφημα
με μεγάλη θρεπτική αξία

Tο τσάι είναι το δεύτερο σε κα-
τανάλωση ρόφημα στον κόσμο,
μετά το νερό. Σήμερα μάλιστα,
μπορεί κανείς να βρει πολλούς
διαφορετικούς τύπους τσαγιού,
με τους περισσότερους από αυ-
τούς να ξεχωρίζουν για τα θαυ-
μάσια οφέλη τους στην υγεία. 

σελ. 48

διώκοντας την αξιοποίηση του
«δυναμικού» της περιοχής των
Γρεβενών.

σελ. 17

Ποιοτικές ζωοτροφές
από την ελληνική γη

Την προηγούμενη εβδομάδα
αναλύσαμε τη μεγάλη οικονομική
σημασία και τη σπουδαιότητα
της καλλιέργειας των κτηνοτρο-
φικών φυτών. Αξίζει να δούμε
τώρα τους κυριότερους τύπους
ζωοτροφών και τη χρήση τους. 

σελ. 18

Κεράσια από το χωράφι
στην αγορά με σύγχρονες

μεθόδους 
Τα τελευταία χρόνια, με τη βοή-
θεια της τεχνολογίας, χρησιμο-
ποιούνται από συνεταιριστικές
και ιδιωτικές μονάδες τυποποί-

ησης, σύγχρονες γραμμές δια-
λογής, ταξινόμησης και συσκευα-
σίας των συγκομισμένων καρπών
κερασιάς. Μέθοδος, η οποία αν-
τικαθιστά την εργασία στον αγρό,
μειώνει δραστικά το κόστος, διεκ-
περαιώνεται ταχύτερα και ελα-
χιστοποιεί τα περιθώρια λάθους. 

σελ. 20

Στα Τέμπη την Κυριακή 
οι κτηνοτρόφοι

Για αύριο, Κυριακή 10 Νοεμβρίου,
στα Τέμπη, ανανέωσαν το «ραν-
τεβού» τους οι κτηνοτρόφοι της
χώρας, διαμαρτυρόμενοι για μια
σειρά ζητημάτων, με πλέον πρό-
σφατο το νέο φορολογικό κα-
θεστώς, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ)
Δημήτρης Καμπούρης.

σελ. 38

Δύο νέα μείγματα 
γενετικά τροποποιημένου
καλαμποκιού στην αγορά 

Το «πράσινο φως» για την ει-
σαγωγή και την κυκλοφορία
στην αγορά της Ε.Ε. δύο μειγ-
μάτων γενετικά τροποποιημένου
καλαμποκιού που προορίζονται
για ζωικές τροφές, έδωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

σελ. 16

Άγρια μανιτάρια: 
Ο «θησαυρός» 
των Γρεβενών

Με στόχο την ανάπτυξη αγοράς
άγριων μανιταριών στα Γρεβενά,
φορείς της περιοχής κινούνται
έντονα το τελευταίο διάστημα
προς την κατεύθυνση της κά-
λυψης του σχετικού νομοθετι-
κού κενού στην Ελλάδα, επι-

Ευρω-μποναμάς για την προώθηση 
αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό

Κονδύλια άνω των 5 εκατ. ευρώ για την προώθηση
αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. και σε τρίτες

χώρες εξασφάλισε η χώρα μας από την Κομισιόν,
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.
Γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
από την ΕΑΣ Καλαμάτας και την ΕΑΣ Μεσσηνίας
θα προωθηθούν για 3 χρόνια προς τις ΗΠΑ. Συ-
νολικά, η Κομισιόν ενέκρινε 22 προγράμματα για
την προώθηση αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.
και σε τρίτες χώρες, στην πλειοψηφία τους τριετή,
συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, από
τα οποία η Ένωση συνεισφέρει τα 35 εκατ. ευρώ. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ





Π
οτέ στο παρελ-

θόν περιοχές της
Κρήτης και της
Πελοποννήσου

δεν είχαν ζήσει αυτή την πε-
ρίεργη εικόνα: λιόφυτα χωρίς
ελαιόκαρπο, νοικοκυριά χωρίς
ελαιόλαδο και συναλλαγές
μεταξύ ελαιοπαραγωγών –
από αυτούς που δεν έχουν
λάδι ούτε για τη σαλάτα τους
και αναγκάζονται να αγορά-
σουν από άλλο παραγωγό,
που το κράτησε απούλητο
από πέρυσι στις αποθήκες
του σπιτιού του. 
Η πρωτοφανής μείωση της
παραγωγής, η μεγαλύτερη
της τελευταίας 20ετίας, συ-
νοδεύεται –όλως παραδό-
ξως– από ενδείξεις για ση-
μαντική μείωση των τιμών.
Οι έμποροι, που μέχρι σήμερα
απέφευγαν να αγοράσουν
ακόμα και το ελάχιστο περυ-
σινό ελαιόλαδο που είχε μείνει
στα χέρια λίγων μεγαλοπα-
ραγωγών, πρόσφεραν στις
πρώτες δημοπρασίες τιμές
στα επίπεδα των 2,65 ευρώ
το κιλό, 30 λεπτά χαμηλότερα
από τις αντίστοιχε περυσινές. 
Η εξήγηση που δίνουν κύκλοι
της αγοράς είναι ότι οι ιδιώτες
περιμένουν να δουν τις εξε-
λίξεις στην Ισπανία, ανησυ-
χώντας ότι μπορεί να πληρώ-
σουν σήμερα κρητικό ελαι-
όλαδο σε τιμές μεγαλύτερες
από αυτές που θα σηματο-
δοτήσει η μεγάλη παραγωγή
του ισπανικού προϊόντος. 
Η παραγωγή της Ισπανίας θα
είναι φέτος αυξημένη, της τά-
ξης των 1,4 εκατ. τόνων σύμ-
φωνα με τις επίσημες ανα-
κοινώσεις των υπηρεσιών της
Ισπανίας, γεγονός που ανα-
μένεται να επηρεάσει τις τιμές

σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές
χώρες.

Η πρώτη δημοπρασία
Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Αγίων Αποστόλων, στο Νομό
Λακωνίας, όπου γίνεται η πρώ-
τη δημοπρασία της χρονιάς,
η καλύτερη τιμή που προ-
σφέρθηκε για φρέσκο έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο -την πε-
ρασμένη εβδομάδα- ήταν
2,65 ευρώ το κιλό. Και σ’ αυτή
την τιμή οι υπεύθυνοι του Συ-
νεταιρισμού δεν το έδωσαν,
καθώς περίμεναν τουλάχιστον
15-20 λεπτά παραπάνω. Πέ-
ρυσι, η τιμή στην πρώτη δη-
μοπρασία στους Αγίους Απο-

στόλους, ήταν 2,85 με 2,90
ευρώ. 
Στη Μεσσηνία η τιμή του μαυ-
ρολίσιου ελαιολάδου, η πα-
ραγωγή του οποίου τελειώνει,
κυμαίνεται από 2,40 έως 2,50

ευρώ το κιλό. Στην περιοχή
του Κορυφασίου, η τιμή «άν-
τεξε» στα 2,50. 

Στην Κρήτη
Παραγωγοί, ελαιοτριβείς, αλλά

και έμποροι στην Κρήτη βρί-
σκονται σε απελπιστική κα-
τάσταση και προβληματίζον-
ται σοβαρά για το πώς θα αν-
τιμετωπίσουν τη φετινή χρο-
νιά. Σύμφωνα με στοιχεία του

Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δή-
μων Κρήτης, ο μέσος όρος
παραγωγής ελαιολάδου της
τελευταίας 8ετίας ήταν
100.000 τόνοι περίπου και η
μικρότερη παραγωγή ήταν

Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 70% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 15% ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ! 

το θέμα4 Σάββατο 9 Noεμβρίου 2013

Με εντυπωσιακά μειωμένο ή και χωρίς καθόλου
εισόδημα είναι πιθανόν να μείνουν χιλιάδες
οικογένειες ελαιοπαραγωγών, λόγω της ακαρπίας 
σε ποσοστό έως και 70% που πλήττει πολλές
περιοχές της χώρας.

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Ημόλυνση χιλιάδων ελαιόδεντρων στην
περιφέρεια της Απουλία, στην Ιταλία, από

επικίνδυνο βακτήριο που ξεραίνει τα δέντρα,
προκαλεί σοβαρή ανησυχία για το μέλλον της
ελαιοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Οι επιστήμονες
συνιστούν να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται
τα άρρωστα δέντρα, λόγω της «εξαιρετικά
ταχείας εξάπλωσης| του βακτηρίου Xylella
fastidiosa (Xf). Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό
ότι το εν λόγω βακτήριο δρούσε προκαλώντας
μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες στην Αμερική,
ενώ είναι χαρακτηρισμένο ως βακτήριο που
οδηγεί σε επιβολή καραντίνας. 
Σύμφωνα με τον Ιταλό ευρωβουλευτή Ραφαέλε
Μπαλντασάρε, της Ομάδας του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, ζητήθηκε ήδη από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή επείγουσα βοήθεια για
να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως
«ιδιαίτερα επικίνδυνο παράγοντα που δεν
είχε ποτέ εντοπιστεί στην Ευρώπη, αλλά ο
οποίος στην Αμερική και την Ασία έχει
προσβάλει διάφορα είδη φυτών, όπως αμπέλια
και εσπεριδοειδή, με συνέπεια σημαντικές
απώλειες για τον γεωργικό τομέα και την οι-
κονομία». Ο κ. Μπαλντασάρε επισημαίνει ότι

τους τελευταίους μήνες η «πολύ σοβαρή, με-
ταδοτική και θανατηφόρα ασθένεια των
φυτών» εξαπλώθηκε σε ελαιόδεντρα στην
Απουλία και συγκεκριμένα στην επαρχία του
Λέτσε. 
«Η επιδημία, η οποία ξεραίνει τα δέντρα, έχει
εξαπλωθεί σε μια έκταση περίπου 8.000
στρεμμάτων, προσβάλλοντας δεκάδες χιλιάδες
ελαιόδεντρα. Μετά από έρευνες και δοκιμές
που πραγματοποιούνται απ’ όλες τις υπηρεσίες
και τα αρμόδια όργανα, προέκυψε με αδιάσειστα
στοιχεία ότι η μόλυνση προέρχεται από ένα
βακτήριο που ονομάζεται Xylella fastidiosa»
είπε ο Ιταλός ευρωβουλευτής και συνέχισε:
«Η τεράστια έκταση των πιο πάνω περιοχών
και ο αριθμός των επηρεαζόμενων δέντρων,
για να μην αναφέρουμε την εξαιρετικά ταχεία
εξάπλωση του βακτηρίου, προκαλεί έντονη
ανησυχία όχι μόνο για τη ζημιά που έχει ήδη
γίνει, αλλά γι’ αυτό που θα μπορούσε να προ-
κληθεί από την περαιτέρω εξάπλωση της
κρίσης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει
το υπόλοιπο της ελαιοκαλλιέργειας, καθώς
και άλλων καλλιεργειών στην Πούλια, την
Ιταλία και την Ευρώπη». 

Σύμφωνα με τον Ευρωμεσογειακό Οργανισμό
προστασίας των φυτών, η πρώτη φορά που
έλαβε γνώση της πιθανής παρουσίας του Xf
στα ελαιόδεντρα στη Nότια Ιταλία ήταν στα
μέσα Οκτωβρίου, όταν ένα μέλος της το κοι-
νοποίησε στη σελίδα του στο Facebook. 
Σε μια έκθεση υπό τον τίτλο «Πρώτη εμφάνιση
της Xylella fastidiosa στην Ιταλία», ο πιο
πάνω Οργανισμός αναφέρει ότι περίπου την
ίδια χρονική στιγμή ο Ιταλικός Εθνικός Ορ-
γανισμός Προστασίας Φυτών (NPPO) είχε
στείλει πληροφορίες ότι παρατηρείται εμπλοκή
της Xf στη παρατηρούμενη νόσο, σημειώνοντας
ότι «εκτεταμένη ξήρανση των φύλλων και
μαρασμός της ελιάς εξαπλώνεται ραγδαία
στην περιοχή του Σαλέντο (περιφέρεια Πού-
λια)». 
Ενώ οι αρχικές δοκιμές για Xf ήταν θετικές,
«η NPPO τονίζει ότι αναμένεται ακόμα η ορι-
στική ταυτοποίηση του βακτηρίου μέσω
απομόνωσής του σε καθαρή εργαστηριακή
καλλιέργεια, προκειμένου να γίνουν δοκιμές
παθογένειας», σημειώνει η έκθεση του Ευ-
ρωμεσογειακού Οργανισμού προστασίας
των φυτών. 

Ασθένεια απειλεί τα ελαιόδεντρα

Τελειωτικό ισπανικό χτύπημα στην ακαρπία            



75.000 τόνοι. Ωστόσο η φε-
τινή παραγωγή αναμένεται
να πέσει στους 35.000 τόνους,
σημειώνοντας ιστορικό χα-
μηλό για την τελευταία 20ετία.
Παράλληλα, οι έμποροι ανα-
μένοντας να δουν πού θα «κά-
τσει» η αγορά, αποφεύγουν
να αγοράσουν ακόμα και το
ελάχιστο περυσινό ελαιόλαδο
που έχει μείνει στα χέρια λίγων
μεγαλοπαραγωγών. Οι τιμές
θεωρητικά κινούνται σε με-
γάλο εύρος, από 2,50 έως 3
ευρώ το κιλό, ενώ ο μεγάλος
τους φόβος είναι ότι θα γνω-
ρίσουν μεγάλη άνθηση οι ει-
σαγωγές ελαιολάδου, ώστε
να πιεστούν περαιτέρω οι τι-
μές. 
Την ίδια ώρα καταγράφεται

η αδυναμία των Συνεταιρι-
σμών να παρέμβουν αποτε-
λεσματικά. Η Ένωση Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Πε-
ζών αγοράζει στα 2,50 ευρώ
το κιλό το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο της περυσινής χρο-
νιάς, ενώ η ΕΑΣ Ηρακλείου
δηλώνει ότι δε θα αγοράσει
λάδι κάτω από τα 2,50 με 2,60
ευρώ το κιλό. 

Χωρίς αποζημίωση
Καμία πρόβλεψη για την απο-
ζημίωση των παραγωγών
ελαιολάδου δεν υπάρχει στο
υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, καθώς κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται ούτε από τους
εθνικούς ούτε από τους κοι-
νοτικούς κανονισμούς. Στην
πρώτη συνεδρίαση, μεσο-
βδόμαδα, της Επιστημονικής
Ομάδας Εργασίας που συνε-
στήθη για το θέμα, υπό τον
υπουργό Αθανάσιο Τσαυτάρη,
με τη συμμετοχή πανεπιστη-
μιακών, ερευνητών, γεωπόνων
και υπηρεσιακών υπαλλήλων
του ΕΛΓΑ, αποφασίστηκε η
εκπόνηση μελετών για ζημιο-
γόνα αίτια, όπως η ακαρπία,

που προκαλούν καταστροφές
στην παραγωγή των αγροτών
λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Με λίγα λόγια, παραπέμφθηκε
στο μέλλον η επίλυση του θέ-
ματος. 
Κατά την τοποθέτησή του ο
υπουργός επεσήμανε ότι «με
βάση τις προτάσεις της επι-
τροπής θα εκπονηθούν από
τον ΕΛΓΑ σχετικές αναλογι-
στικές μελέτες για το ποιες
νέας φύσης ζημιές, είτε από
φυσικές είτε από βιολογικές
αιτίες λόγω των κλιματικών
αλλαγών (π.χ. νέοι μύκητες,
έντομα κ.λπ.), θα μπορούν να

ασφαλίζονται και να αποζη-
μιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Ο
ΕΛΓΑ θα πρέπει να προετοι-
μαστεί γι’ αυτές τις αλλαγές
και να δράσει ανάλογα. Η
ομάδα αυτή θα βοηθήσει τον
Οργανισμό προς αυτήν την
κατεύθυνση, ώστε με τα συμ-
περάσματά της να κάνει όσο
το δυνατόν καλύτερα το έργο
του. 
Οι πόροι δεν είναι άπειροι,
συνεπώς κοιτάζουμε μια λύση
εφικτή και βιώσιμη που θα
τους βοηθήσει όλους σχετικά
με τις αποζημιώσεις, ένεκα
των ζημιών από τις κλιματικές

αλλαγές. Στόχος της όλης προ-
σπάθειας είναι η καλύτερη
αξιοποίηση των πορισμάτων
που θα προκύψουν, αξιοποι-
ώντας, παράλληλα, και τις
προβλέψεις της νέας ΚΑΠ,
ώστε να στηριχθεί όχι μόνο
το εισόδημα του παραγωγού
από ζημιές, ένεκα των συνη-
θισμένων φυσικών αιτίων, αλ-
λά και με βάση τους νέους
κινδύνους που συναντάμε
από την κλιματική αλλαγή και
από άλλους εξωγενείς παρά-
γοντες (απρόβλεπτες ή δρα-
ματικές αλλαγές στην αγορά
των προϊόντων)». 

Το «αγκάθι»  
της ασφάλισης 
Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει
στις ελαιοπαραγωγικές περιο-
χές και το νέο θεσμικό πλαίσιο
του υπουργείου Εργασίας για
την πάταξη της «μαύρης» ερ-
γασίας, το οποίο απειλεί να
αφήσει αμάζευτες τις ελιές από
χιλιάδες στρέμματα παραγω-
γής.  Ο νέος νόμος προβλέπει
πρόστιμο 10.550 ευρώ για κάθε
ανασφάλιστο εργάτη, ενώ οι
έλεγχοι έχουν ενταθεί το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα,
αφού από την πάταξη της ει-
σφοροδιαφυγής θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό η λήψη πρό-
σθετων κυβερνητικών μέτρων.
Το πρόβλημα είναι ότι στην
ελαιοσυγκομιδή δεν υπάρχουν
πολλοί νόμιμοι εργάτες, με
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες γης
να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώ-
να δρόμου, ώστε να προλά-
βουν τους λίγους νόμιμους ερ-
γάτες (κυρίως αλλοδαπούς),
τους οποίους θα ασφαλίσουν
με εργόσημο. 
Ενδεικτική της ανησυχίας που
έχει προκληθεί είναι η ενημε-
ρωτική εκδήλωση που διορ-
γάνωσε την περασμένη εβδο-
μάδα ο Αγροτικός Σύλλογος
Φιλιατρών, σε συνεργασία με
το Δήμο Τριφυλίας και το Α.Τ.
Φιλιατρών, για το θέμα της
απασχόλησης εργατών γης με
εργόσημο. 
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Η παραγωγή 

της Ισπανίας 

θα είναι φέτος

αυξημένη, 

της τάξης 

των 1,4 εκατ. τόνων

σύμφωνα 

με τις επίσημες

ανακοινώσεις

των υπηρεσιών 

της Ισπανίας,

γεγονός που

αναμένεται να

επηρεάσει τις τιμές

σε όλες τις

ελαιοπαραγωγικές

χώρες

              των ελιών 
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Η
Fromagerie Guil-

loteaux, που έχει
την έδρα της στην
πόλη των 3.500 κα-

τοίκων Πελουσέν ( Pelussin)
στην περιοχή Λουάρ και πα-
ράγει ορισμένα από τους πλέ-
ον γνωστά διεθνώς γαλλικά
τυριά, όπως το pave d' affinois,
το le brin και διάφορες ποικι-
λίες του fromager d' affinois,
έχει ήδη ξεκινήσει να συνάπτει
συμβόλαια με Έλληνες κτη-
νοτρόφους με αρχικό στόχο
την αγορά σε πρώτη φάση
6.000 τόνων γάλακτος ετησίως
και με απώτερο στόχο να φτά-
σουν τους 15.000 τόνους τα
επόμενα χρόνια. 
Οι συμβάσεις που προτείνει
στους Έλληνες κτηνοτρόφους
είναι 3ετούς ή 5ετούς διάρ-
κειας και έχουν ως βασικό πλε-
ονέκτημα –πέρα από την ελα-
φρώς καλύτερη από αυτήν
της αγοράς τιμή– την κατα-
βολή των χρημάτων στις 10
κάθε επόμενου μηνός από την
ημερομηνία διάθεσης της
πρώτης ύλης τους. Ήδη, αρ-
κετοί παραγωγοί έχουν υπο-
γράψει συμβάσεις, ενώ η γαλ-
λική εταιρεία διαβεβαιώνει
ότι μπορεί να συμβάλλει τόσο
σε ζητήματα ποιοτικής βελ-
τίωσης της παραγώμενης πρώ-
της ύλης όσο και στην επιμή-
κυνση των περιόδων παρα-
γωγής γάλακτος. 
Η Fromagerie Guilloteaux, που
ιδρύθηκε το 1983 και εξάγει
στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά
και σε Ιαπωνία, Βόρεια Αμερική
και Αυστραλία, έρχεται στην
Ελλάδα, όπου παράγεται το
1/3 του συνολικού παραγό-
μενου στην Ε.Ε. αιγοπρόβειου
γάλακτος, επιχειρώντας να
έχει πρόσβαση σε ποιοτική
πρώτη ύλη. Σημειώνεται ότι
η επιχείρηση, εκτός Γαλλίας,

έχει επεκταθεί και στην Ισπανία
για την προμήθεια γάλακτος.
Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο
Ιούνιο, κατά την επίσκεψη του
Γάλλου προέδρου Φρανσουά
Ολάντ στην Ελλάδα, όταν οι
εκπρόσωποι της γαλλικής επι-
χείρησης απευθύνθηκαν στο
Ελληνογαλλικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο για να ανοίξουν
δίοδο επικοινωνίας με τους
Έλληνες κτηνοτρόφους. Έπειτα
από πέντε μήνες επαφών και
διαπραγματεύσεων, η γαλλική
εταιρεία κατάφερε να κλείσει
τα πρώτα συμβόλαια, ενώ βρί-
σκονται και σε συζητήσεις με
σύγχρονο τυροκομείο της Δυ-
τικής Μακεδονίας, που θα ανα-
λάβει τη συγκέντρωση, πα-
στερίωση και συμπύκνωση
του γάλακτος, το οποίο στη
συνέχεια θα εξάγεται στη Γαλ-
λία. 
Εφόσον η Fromagerie Guillo-
teau εξασφαλίσει τον κρίσιμο
αριθμό συνεργατών που θέλει
να έχει στην Ελλάδα, τότε θα
προχωρήσει στην υλοποίηση
επένδυσης που σε πρώτη φά-
ση θα είναι της τάξης των 2

εκατ. ευρώ και θα αφορά ακρι-
βώς την παστερίωση και συμ-
πύκνωση του κατσικίσιου γά-
λακτος. 

Η κρίση 
Η γαλλική εταιρεία έρχεται
στη χώρα μας σε μια περίοδο
όπου η ελληνική αιγοπροβα-
τοτροφία διανύει μια περίοδο
πρωτοφανούς κρίσης, λόγω
των δυσκολιών της Δωδώνης,
αλλά και άλλων γαλακτοβιο-
μηχανιών και τυροκομείων να
ανταποκριθούν –εξαιτίας της
έλλειψης ρευστότητας– με
συνέπεια στις πληρωμές τους
προς τους κτηντρόφους. 
Αποτέλεσμα αυτής της κατά-
στασης είναι η μείωση της πα-
ραγωγής αιγοπρόβειου γά-
λακτος τα δύο τελευταία χρό-

νια κατά 92.000 τόνους, μεί-
ωση που συνεχίζεται και το
2013. Επίσης, παρατηρείται
το φαινόμενο λόγω της έλλει-
ψης ρευστότητας χιλιάδες
κτηντορόφοι να μην έχουν τα
χρήματα να αγοράσουν ζωο-
τροφές, οδηγώντας στον υπο-
σιτισμό των ζώων. 
Η κρίση στην αιγοπροβατο-
τροφία έχει άμεσο αρνητικό
αντίκτυπο και στην παραγωγή
του εθνικού μας προϊόντος,
της φέτας, η οποία στα χρόνια
της πλήρους κατοχύρωσης
ως ελληνικού προϊόντος κα-
ταγράφει συνεχή μείωση της
παραγωγής. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από
101.175 τόνους φέτα που πα-
ρήχθησαν το 2010, το 2012 η
παραγωγή μειώθηκε στους

86.273 τόνους. 
Ειδικά τα προβλήματα έχουν
οδηγήσει πολλούς παραγω-
γούς (άνω των 1.000) στην
«αγκαλιά» άλλων εταιρειών.
Ήδη, μεγάλο μέρος των δυ-
σαρεστημένων κτηνοτρόφων
από την πολιτική της νέας δι-
οίκησης της Δωδώνης έχει με-
τακινηθεί προς τη γαλακτο-
βιομηχανία Καράλης, που βρί-
σκεται στη Φιλιππιάδα, ενώ
σε συζητήσεις με σημαντικό
αριθμό κτηνοτρόφων βρί-
σκονται και οι δύο μεγάλοι
του χώρου, η Ηπειρος που
εδρεύει στην Άρτα και η Όλυμ-
πος από την Θεσσαλία. 

Η FROMAGERIE CUILLOTEAUX ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλική φινέτσα στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία
Μια εταιρεία-σύμβολο για μια μικρή γαλλική
κωμόπολη στις όχθες του Λίγηρα, η οποία παράγει
για περισσότερο από 30 χρόνια φημισμένα γαλλικά
τυριά, ενδέχεται να αλλάξει το τοπίο στην ελληνική
αιγοπροβατοτροφία στη Βόρεια Ελλάδα. 

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Εφόσον η Fromagerie

Guilloteau
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θα προχωρήσει 

στην υλοποίηση

επένδυσης, που σε

πρώτη φάση θα είναι

της τάξης των 2 εκατ.

ευρώ 

Στην πρόσφατη παρουσίαση ερευνη-
τικού προγράμματος για τη βιωσι-

μότητα εκτροφής αιγοπροβάτων στην
Ήπειρο, που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο
Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωρ-
γοοικονομικών και Κοινωνιολογικών
Ερευνών, αναφέρθηκε ότι ο αριθμός των
εκτροφών και των ζώων μειώνεται συ-
νεχώς τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο
αριθμός των ζώων στο μέσο κοπάδι αυ-
ξάνεται, επειδή κλείνουν οι μικρές εκ-
μεταλλεύσεις, αλλά αντιθέτως οι μεγάλες
εκμεταλλεύσεις (πάνω από 200 ζώα)
ενισχύονται. Άρα, πηγαίνουμε σε ισχυ-
ροποίηση των μεγάλων εκμεταλλεύσεων.

Υπάρχουν δύο είδη εκτροφών: οι μετα-
κινούμενοι και οι συμβατικοί (σταυλι-
σμένοι). Από τις περίπου 9.000 αιγο-
προβατοτρόφους της Ηπείρου, οι μετα-
κινούμενοι είναι 480 και οι υπόλοιποι
είναι συμβατικοί. Το μέσο κοπάδι στους
μετακινούμενους αποτελείται από περίπου
190-200 ζώα, ενώ οι συμβατικοί έχουν

πολύ μικρότερα κοπάδια. Ο τρόπος
εκτροφής των μετακινούμενων κτηνο-
τρόφων, όμως, δίνει μειωμένη παραγωγή.
Τα τελευταία χρόνια η έρευνα δείχνει
ότι οι μετακινούμενοι αύξησαν τα ζώα
τους, ενώ οι συμβατικοί παρουσιάζουν
έντονη μείωση, με μεγάλο αριθμό από
αυτούς να εγκαταλείπουν οριστικά την

κτηνοτροφία. Αποτέλεσμα είναι η προ-
σφορά του αιγοπρόβειου γάλακτος να
μειώνεται. Στους συμβατικούς η προσφορά
μειώθηκε κατά 18% τα τελευταία τρία
χρόνια. Όπως παρουσιάζει η έρευνα,
στην περιοχή της Ηπείρου οι μετακι-
νούμενοι προσφέρουν το 10% του πρό-
βειου γάλακτος, ενώ οι συμβατικοί το
υπόλοιπο 90%. Αντίστοιχα, στο κατσικίσιο
οι μετακινούμενοι δίνουν το 13% και το
87% οι συμβατικοί. Το 99% του γάλακτος
κατευθύνεται σε βιομηχανίες που υπάρχουν
στην περιφέρεια της Ηπείρου. Αυτό
δείχνει τη μεγάλη σημασία που «παίζει»
στην οικονομία της περιοχής η αιγο-
προβατοτροφία. 

Πώς κινείται η παραγωγή

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Έτος Πρόβειο γάλα Γίδινο γάλα Σύνολο

2010 552.649 152.197 704.846

2011 521.462 132.838 654.300

2012 497.347 115.156 612.503
Πηγή: ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ



Α
νάστατος είναι ο αγροτικός

κόσμος και ειδικά οι κτη-
νοτρόφοι, μετά τις πληρω-
μές της Ενιαίας Ενίσχυσης

της προηγούμενης εβδομάδας, ανα-
μένοντας εξηγήσεις για τα μειωμένα
–ή καθόλου– χρήματα που είδε στους
λογαριασμούς του. Μεταξύ άλλων η
κυβέρνηση επέλεξε το 1 δισ. ευρώ
της προκαταβολής της ενιαίας ενί-
σχυσης να χρησιμέψει ως «φάρμακο
δια πάσα νόσο», καλύπτοντας οφειλές
των αγροτών, κίνηση, η οποία ευθέως
αντίκειται με την κοινοτική νομοθεσία,
ενώ παράλληλα δεν είχε προηγηθεί
κάποια γραπτή ενημέρωση προς τους
αγρότες για τις κατασχέσεις. 
Μεταξύ άλλων, οι παρακρατήσεις
που έγιναν στους λογαριασμούς των
αγροτών αφορούσαν από την κάλυψη
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
τις τράπεζες έως καθυστερούμενες
ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ
και χρέη προς τις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών όπου ανήκουν. Μεγάλο
μέρος των παρακρατήσεων, σύμφωνα
με καταγγελίες αγροτών, αφορούσε
εντολή που είχε δώσει ο εκκαθαριστής
της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, ο
οποίος διαχειρίζεται τα «κόκκινα» δά-
νεια των αγροτών. Από τις περικοπές
δεν γλίτωσαν ούτε οι αγρότες που
έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
με δάνειο και οι οποίοι, αξίζει να ση-
μειωθεί, συμπληρώνουν οσονούπω
8 μήνες απλήρωτοι για το ρεύμα που
δίνουν στη ΔΕΗ. Ο Σύνδεσμος Αγρο-
τικών Φωτοβολταϊκών Ηπείρου, μά-
λιστα, σε ανακοίνωσή του προειδοποιεί
ότι εφόσον «το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΑΑΤ
δεν βρουν μια λύση, ώστε από κάπου
να έχουμε εισόδημα όσοι αγρότες
έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά,
τα μέλη του δεν πρόκειται να πεθάνουν
από την πείνα, αλλά θα διοργανώσουν
κινητοποιήσεις χωρίς προηγούμενο»! 
Μεγαλύτερη ζημιά έπαθαν οι κτηνο-
τρόφοι, οι οποίοι σε ποσοστό έως
80% δεν έλαβαν ούτε ευρώ επιδό-
τησης, καθώς κρίθηκαν μη επιλέξιμες

οι εκτάσεις που δήλωσαν. Είναι η τρίτη
φορά μέσα σε διάστημα μηνός που
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων προκαλεί αναστάτωση
στον αγροτοκτηνοτροφικό πληθυσμό
της χώρας, δεδομένου πως έχει προ-
ηγηθεί το… αλαλούμ με το αγροτικό
πετρέλαιο και την Εξισωτική Αποζη-
μίωση. Παρά τις υποσχέσεις του
υπουργού, Αθανάσιου Τσαυτάρη, για
«αναίμακτη» διευθέτηση του ζητή-
ματος, μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα,
με συνέπεια η πληρωμή της προκα-
ταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης να
γίνει τώρα με βάση τους βοσκότοπους
που έχουν απενταχθεί (δηλαδή οι
κτηνοτρόφοι να εισπράξουν λιγότερα
χρήματα από αυτά που εισέπρατταν
κάθε χρόνο). 
Το πρόβλημα στις επιδοτήσεις των
κτηνοτρόφων εντοπίζεται, ως γνωστόν,
στην οριοθέτηση των βοσκοτόπων,
η οποία έχει οδηγήσει στο δραστικό
περιορισμό των εκτάσεων που θα
μπορούσαν να είναι διαθέσιμες σαν
βοσκοτόπια και, επομένως, να ενερ-
γοποιούν δικαιώματα. Η χώρα μας
είχε, εδώ και χρόνια, την υποχρέωση
να χαρτογραφήσει τους ορεινούς όγ-
κους και να οριοθετήσει (ψηφιοποί-
ηση) τις εκτάσεις που ήταν κατάλληλες
για βοσκές και κατ’ επέκταση για την
ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Από την
ψηφιοποίηση που έγινε, ωστόσο, κό-
πηκε ως μη επιλέξιμο περίπου τα 2/3
των διαθέσιμων βοσκοτόπων.

Κινητοποιήσεις 
Ο αποκλεισμός πολλών κτηνοτρόφων
από την ενίαια ενίσχυση προκάλεσε
τις πρώτες κινητοποιήσεις των αγρο-

τών, εξέλιξη που αναμένετια να λάβει
διαστάσεις χιονοστιβάδας το επόμενο
διάστημα. Ήδη, την περασμένη Τε-
τάρτη, μερίδα αγροτών και εκπρο-
σώπων της ΕΑΣ Νάξου έφτασαν στην
Αθήνα, προκειμένου να διαμαρτυ-
ρηθούν, καθώς το 50% των κτηνο-

τρόφων του νησιού έχει αποκλειστεί
από την προκαταβολή της ενιαίας
ενίσχυσης. 
Εκτός όμως από τη Νάξο, ανάλογο
πρόβλημα υπάρχει και σε όλη την
υπόλοιπη Ελλάδα, με τους κτηνοτρό-
φους στην Κρήτη και στην Πελοπόν-
νησο να απειλούν με ξεσηκωμό. Για
το θέμα ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Μω-
ραΐτης έχει καταθέσει ερώτηση στη
Βουλή κάνοντας λόγο για «εν ψυχρώ»,
παράνομη και προκλητική παρακρά-
τηση σημαντικών ποσών από την
προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης
του 2013, που δικαιούνται στο ακέραιο
οι αγρότες. Στην ερώτησή του ση-
μειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «τα κονδύλια
αυτών των ενισχύσεων προέρχονται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι
λεφτά των λαών, δίνονται σε όλους
τους αγρότες της Ε.Ε. και αποτελούν

εισοδηματική ενίσχυση, χωρίς βέβαια
να αναπληρώνουν τις μεγάλες εισο-
δηματικές απώλειες των αγροτών
μας από την παραμονή στην Ε.Ε. και
την εφαρμογή της σκληρής και σε
βάρος των μικρομεσαίων αγροτών
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 28
του Κανον. 1782/2003 του Συμβουλίου,
αναφέρεται σαφώς ότι οι ενισχύσεις
στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης
καταβάλλονται στο ακέραιο στους
δικαιούχους. Συνεπώς, σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν επιτρέπεται η παραμικρή
παρακράτηση, διαφορετικά είναι πα-
ράνομο. Οφείλει, λοιπόν, η κυβέρνηση
να εξασφαλίζει και να δίνει καθ’ ολο-
κληρία και στο ακέραιο το ποσό της
ενίσχυσης στο δικαιούχο, όπως άλ-
λωστε, επιβεβαίωσε, ακόμα μια φορά
και ο επίτροπος Γεωργίας σε ερωτήσεις
που του έγιναν στην πρόσφατη επί-
σκεψή του στην Ελλάδα». 

7επικαιρότηταΣάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Αντιμέτωποι με νέες παρακρατήσεις αναμένεται να
βρεθούν χιλιάδες αγρότες και κατά την εξόφληση της

ενιαίας ενίσχυσης, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει
κοντά στα Χριστούγεννα. Εκτός από τους λόγους που
αναμένεται να επαναληφθούν και τότε (τράπεζες, ΕΛΓΑ
κ.λπ.), στη δεύτερη πληρωμή αναμένεται να τεθούν σε
εφαρμογή τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΓΑ
για τον συμψηφισμό της ενίσχυσης με οφειλές των αγροτών
προς τον ΕΛΓΑ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας
άναψαν το «πράσινο φως» στο σχέδιο συμψηφισμών που
του παρουσίασε το υπουργείου Εργασίας γαι τον ΟΓΑ. Το
σχέδιο προβλέπει «πάγωμα» των επιδοτήσεων για όσους
αγρότες έχουν χρέη από μη καταβολή ασφαλιστικών

εισφορών προς τον ΟΓΑ. Στην πράξη, θα ζητείται από όσους
είναι αγρότες και έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση
να καταθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα. Αρα, εάν υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ή θα πρέπει να εξο-
φληθούν στο σύνολό τους ή να υπαχθούν σε καθεστώς
ρύθμισης. 

Έρχονται νέες περικοπές

Σε μείζον πολιτικό και
κοινωνικό θέμα, το οποίο
ενδεχομένως να λάβει και
διαστάσεις αγροτικών
κινητοποιήσεων, εξελίσσεται
στις αγροτικές περιοχές η
υπόθεση των εκτεταμένων
παρακρατήσεων της ενιαίας
ενίσχυσης.

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Το «χέρι» στις επιδοτήσεις 
φέρνει κινητοποιήσεις
Το «χέρι» στις επιδοτήσεις 
φέρνει κινητοποιήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΛΓΑ, ΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ... 
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ «ΚΟΥΡΕΨΑΝ» ΤΟ ΤΣΕΚ

Οι παρακρατήσεις που

έγιναν στους αγρότες

αφορούσαν την κάλυψη

ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων προς 

τις τράπεζες,

καθυστερούμενες

εισφορές στον ΕΛΓΑ και

χρέη προς τις ΕΑΣ 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον
τίτλο «30 αλυσοπρίονα και 5 ελαιοραβδιστικά»
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 συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού
ορίζεται το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 30 αλυσοπρίονα,
και 5 ελαιοραβδιστικά, τα οποία θα κερδίσουν
35 τυχεροί νικητές. 

4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε τριάντα πέντε (35) φύλλα της Εφημερίδας,
η οποία θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 9 Νοεμβρίου
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 τιςσφραγίδες και θα τα προσκομίσουν
(πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας στην
Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 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 τηδυνατότητα 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
9ης Νοεμβρίου 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.

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

Ι
διαίτερα για την Ελλάδα, σύμ-

φωνα με τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιο Τσαυτάρη, τα οπω-

ροκηπευτικά συνδέονται και τροφο-
δοτούν πολλούς άλλους τομείς της
οικονομίας, στους οποίους παρέχουν
προστιθέμενη αξία με την ποιότητα
και την ποικιλότητα των προϊόντων,
συμβολίζοντας, παράλληλα, την πιο
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.
Τα ελληνικά ροδάκινα και τα εσπερι-
δοειδή της χώρας, όπως και τα στα-
φύλια, οι ντομάτες, τα αγγουράκια
κ.ά., εκτιμώνται διεθνώς για την ποι-
ότητά τους, δημιουργούν εισόδημα
και βελτιώνουν το εμπορικό μας ισο-
ζύγιο. 
Στο κείμενο των πέντε υπουργών
επισημαίνεται η ανάγκη να διατηρη-
θούν και να ενισχυθούν οι οργανώσεις
των παραγωγών και να βελτιωθούν
τα επιχειρησιακά προγράμματα και

ο προϋπολογισμός τους, ώστε να
βοηθούν ουσιαστικά στις καλύτερες
υποδομές, στην αναβάθμιση της ποι-
ότητας, στην προστασία του περι-
βάλλοντος και στην καλύτερη προ-
σαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση
των προϊόντων. 
Η δήλωση αναφέρεται ακόμα στη
σημασία σύγχρονων εργαλείων δια-
χείρισης των κρίσεων, με αυξημένη
χρηματοδότηση για την προστασία
τόσο της παραγωγής όσο και του ει-
σοδήματος των παραγωγών, λαμβά-
νοντας υπόψη πόσο ευαίσθητα και
ευάλωτα είναι τα προϊόντα του τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο
ένα «ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για
τα φρούτα και λαχανικά», που πέρα
από εργαλείο καλύτερης ρύθμισης
της προσφοράς, θα αποτελεί και αν-
τικειμενικό κριτήριο για την ενεργο-
ποίηση δίκαιων, για όλους τους πα-
ραγωγούς που πλήττονται, μέτρων

αντιμετώπι-
σης των διαρ-
κώς συχνότε-
ρων και εντονό-
τερων κρίσεων. Οι
πέντε υπουργοί επιση-
μαίνουν την ανάγκη μέτρων για την
προώθηση και την ενημέρωση των
καταναλωτών σχετικά με τις ευεργε-
τικές ιδιότητες των οπωροκηπευτικών,
τόσο στην αγορά της Ε.Ε. όσο και
στις τρίτες χώρες, ώστε να αυξηθεί
η κατανάλωση και η δυναμική του
τομέα.

Προτεραιότητα για 
την Ελληνική Προεδρία
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προ-
τάσεις της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στις αρχές του 2014 επί Ελληνικής
Προεδρίας και η πολιτική συζήτηση
προβλέπεται δύσκολη. 
Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουρ-
γός επισημαίνει ότι «ο φάκελος των
οπωροκηπευτικών είναι από τις ση-
μαντικότερες προτεραιότητες της
Ελληνικής Προεδρίας. 
Σε συνεργασία με τις χώρες που συμ-
μερίζονται τους στόχους και τη στρα-
τηγική μας για το πολύτιμο και ση-
μαντικό αυτό κομμάτι της γεωργίας,
αλλά και γενικότερα του αγροδια-
τροφικού τομέα, θα επιδιώξουμε την
καλύτερη δυνατή έκβαση των απο-
φάσεων στο Συμβούλιο Υπουργών.

Σε εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας ταυ-
τόχρονα τα μέτρα και τους πόρους
που μας προσφέρει η νέα ΚΑΠ, επι-
διώκουμε την αναβάθμιση της πα-
ραγωγής και την ενθάρρυνση των
συνεργασιών, με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας ενός εκ των
σημαντικότερων τομέων της γεωργίας
μας, σε αξία παραγωγής και στην οι-

κονομία της υπαίθρου, αλλά και των
εξαγωγών». 
Το ζήτημα των οπωροκηπευτικών
για τη χώρα μας έχει τεράστια σημασία
για το εισόδημα των παραγωγών στις
περισσότερες περιοχές. Ειδικά τα τε-
λευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, η
σημασία στήριξης του τομέα επιβάλ-
λεται, καθώς έχει συμβάλει στην αύ-
ξηση των εξαγωγών, αλλά και στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στην ύπαιθρο, με την ανάπτυξη βιο-
τεχνιών τυποποίησης και επεξεργα-
σίας. Παρά την καλή πορεία των εξα-
γωγών, οι παραγωγοί οπωροκηπευ-
τικών, με κάλυψη ή χωρίς κάλυψη,
δυσκολεύονται ιδιαίτερα λόγω του
υψηλού κόστους, αλλά και της έλ-
λειψης υποδομών σε πολλές περιοχές.
Εκτός του κόστους, σημαντικό πρό-
βλημα για τους αγρότες είναι η ανε-
ξέλεγκτη εισαγωγή οπωροκηπευτι-
κών, τα οποία βαπτίζονται ελληνικά
και πωλούνται στις αγορές χωρίς
ελέγχους και χωρίς πιστοποίηση.

Ο Έλληνας υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων επισημαίνει 

ότι «ο φάκελος των

οπωροκηπευτικών είναι

από τις σημαντικότερες

προτεραιότητες της

Ελληνικής Προεδρίας»

ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Τη λήψη μέτρων για τα οπωροκηπευτικά ζητούν από τον
Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υπουργοί
Γεωργίας Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας,
με κοινή δήλωσή τους. Στη δήλωση τονίζεται η ανάγκη να
βελτιωθούν και να γίνουν αποτελεσματικότερα τα μέτρα που
ισχύουν για τα οπωροκηπευτικά ώστε να αντιμετωπίζονται
καλύτερα οι δυσκολίες του τομέα. 

Μέτωπο του ευρωπαϊκού νότου
για τα οπωροκηπευτικά
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9/11 - 15/11
2013

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Tα εσπεριδοειδή εκτός από τη σήψη των
καρπών από τη φυτόφθορα, που λέγεται και

καστανή σήψη (γράψαμε γι’ αυτήν σε προηγούμενο
άρθρο) προσβάλλονται και από τη σήψη των
καρπών από πενικίλλια. Τα σπόρια των πενικιλλίων
μεταφέρονται με τον αέρα και κατακάθονται στο
έδαφος, στα δένδρα, στα μηχανήματα και στο
δάπεδο των συσκευαστηρίων και  παραμένουν
εκεί ζωντανά και ικανά να μολύνουν τους καρπούς
για ένα χρόνο. Επισημαίνεται ότι η μόλυνση του
καρπού γίνεται από πληγή που υπάρχει σ’ αυτόν
και που διεισδύει το σπόριο και τον μολύνει. Ση-
μειώνεται ότι οι ώριμοι καρποί είναι περισσότερο
ευπαθείς από τους πράσινους και οι υψηλές θερ-
μοκρασίες (25οC) και η υγρασία ευνοούν τη γρή-
γορη ανάπτυξη του μύκητα και το σάπισμα των
καρπών, ενώ τέλος στα ψυγεία η δυσμενής αυτή
εξέλιξη επιβραδύνεται. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καρποί που προσβάλ-
λονται γίνονται μαλακοί, υδαρείς, ενώ μουχλιάζουν
με χρώμα πράσινο λαδί ή γαλάζιο. 
Συνιστάται για την πρόληψη των προβλημάτων
που προκαλούνται από την πενικίλλια, να απο-
φεύγεται η συγκομιδή καρπών μετά από βροχή
ή δροσιά, να γίνεται προσεκτικός χειρισμός των

καρπών κατά τη συγκομιδή, τη συσκευασία και
την εμπορία. Επιβάλλεται, επίσης, να τηρούνται
αυστηρά μέτρα υγιεινής στα συσκευαστήρια και
στους αποθηκευτικούς χώρους, να απολυμαίνονται
οι αποθήκες και ο εξοπλισμός, να απομακρύνονται
και να καταστρέφονται οι μολυσμένοι καρποί,
τόσο στο χωράφι όσο και στο συσκευαστήριο
και να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα, εγκε-
κριμένα μυκητοκτόνα στα συσκευαστήρια. 
Κρίνεται ως απαραίτητο η χρησιμοποιούμενη
δόση του μυκητοκτόνου, να είναι αυτή που
συνιστά ο παρασκευαστής και ποτέ μεγαλύτερη.
Τίθεται σε γνώση των παραγωγών ότι τα εσπε-
ριδοειδή προστατεύονται από την καπνιά, εάν
έγκαιρα καταπολεμηθούν τα έντομα που στα
μελιτώδη εκκρίματά τους αναπτύσσονται μύκητες
που την προκαλούν και που είναι το λεκάνιο, ο
αλευρώδης, ο κηροπλάστης, οι αφίδες κ.ά. 
Το καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά βοη-
θιέται από ένα ψεκασμό με χαλκούχα σκευάσματα,
που πρέπει να γίνεται με αυστηρή εφαρμογή
των δοσολογιών, που αναγράφονται στην ετικέτα
και η τήρηση με θρησκευτική ευλάβεια του χρο-
νικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ του τε-
λευταίου ψεκασμού και της συγκομιδής. 

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Ηαντιμετώπιση του βακτηριακού έλ-
κους (κυρίως στην κερασιά), στο

πλαίσιο της προληπτικής λήψης καλ-
λιεργητικών μέτρων, πρέπει να γίνεται
με την αφαίρεση, την απομάκρυνση και
την καταστροφή των προσβεβλημένων
κλάδων, ενώ η προστασία των δένδρων
με φυτοπροστατευτικά μέσα με την
εφαρμογή δύο ψεκασμών με χαλκούχα
σκευάσματα, υπό την προϋπόθεση πάν-
τοτε ότι έχει διαπιστωθεί σοβαρή προ-
σβολή. Ενδείκνυται ο πρώτος ψεκασμός
να γίνεται όταν έχει πέσει το 30% των
φύλλων και ο δεύτερος όταν έχουν πέσει
όλα τα φύλλα.

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Ηεμφάνιση της νέκρωσης στη βε-
ρικοκιά οφείλεται σε μυκητολογική

προσβολή με χαρακτηριστικά συμ-
πτώματα την παρουσία διογκωμένων
ελκών με επιμήκεις ρωγμές στα κλαδιά
ή στον κορμό των δένδρων, με παράλ-
ληλη έκκριση ενός κολλώδους υγρού. 
Συνιστάται η αντιμετώπιση της ασθένειας
να γίνεται με καλλιεργητικά μέτρα και
συγκεκριμένα με όψιμο κλάδεμα που
δεν πρέπει να πραγματοποιείται με υγρό
καιρό, με συνεχή και επιμελημένη απο-
λύμανση των εργαλείων κλαδέματος,
με την αφαίρεση, την απομάκρυνση και
την καύση των προσβεβλημένων κλάδων
και τέλος, με την επάλειψη των τομών
κλαδέματος, με ειδικά απολυμαντικά
σκευάσματα, επειδή η ασθένεια έχει
άμεση σχέση με τις τομές.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Στα εσπεριδοειδή απαραίτητα είναι τα καλλιεργητικά και τα φυτοπροστατευτικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της σήψης των καρπών από πενικίλλια, που προκαλεί
στους καρπούς μούχλα, χρώματος πράσινο λαδί ή γαλάζιο. Στην αμυγδαλιά
χρειάζεται επαγρύπνηση για πιθανή προσβολή της από την πολυστίγμωση και τον
ανθονόμο. Στα πυρηνόκαρπα και βασικά την κερασιά απαραίτητη είναι η αντιμετώπιση
του βακτηριακού έλκους, στη δε βερικοκιά η νέκρωση των κλαδιών και του κορμού
των δένδρων. Εποχή κατάλληλη για τη φθινοπωρινή ή χειμωνιάτικη σπορά του
καρότου, σε περιοχές με ήπιο χειμώνα.

Γράφει η γεωπόνος ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ηπρώιμη φυλλόπτωση στην αμυγδαλιά
μπορεί να οφείλεται στην προσβολή

της από την πολυστίγμωση, ασθένεια που
δημιουργεί κηλίδες σημαντικού μεγέθους,
πορτοκαλί έως κόκκινου χρώματος. 
Συνιστάται για την αντιμετώπισή της ένας
ψεκασμός με κατάλληλο, εγκεκριμένο μυ-
κητοκτόνο, σε συνδυασμό με την απομά-
κρυνση και την καταστροφή των πεσμένων
φύλλων. 
Σημειώνεται ότι η προσβολή των αμυγδα-
λεώνων από τον ανθονόμο εμφανίζεται τις
πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και στους
δενδρώνες που υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης
σοβαρού πληθυσμού του εντόμου, άρα και
σοβαρής προσβολής, να γίνεται ψεκασμός
με το κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο,
εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του
Νοεμβρίου. 

ΚΑΡΟΤΟ

Εποχή κατάλληλη για τη σπορά καρότου,
σε περιοχές που διακρίνονται για τις

ήπιες θερμοκρασίες τους κατά τη διάρκεια
του χειμώνα. Επισημαίνεται ότι η σπορά
του μπορεί να γίνεται όλο το χρόνο, ακόμη
και σε περιοχές με χειμώνες ψυχρούς ή δρι-
μείς, αλλά επιλέγεται να πραγματοποιείται,
συνήθως, την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Οι πα-
ραγωγοί καρότου πρέπει να γνωρίζουν, ως
πλεονεκτήματα της φθινοπωρινής ή χει-
μωνιάτικης σποράς, ότι οι απαιτούμενες
ποσότητες νερού για άρδευση είναι ση-
μαντικά μικρότερες, απ’ ότι κατά την ανοι-
ξιάτικη και πολύ περισσότερο κατά την κα-
λοκαιρινή σπορά. Σημειώνεται, επίσης, ότι
ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή καλ-
λιέργειας, τα καρότα είναι έτοιμα για συγ-
κομιδή 3-5 μήνες μετά τη σπορά (5 μήνες
στη χειμωνιάτικη σπορά) και η απόδοσή
τους φτάνει τους 4-5 τόνους στο στρέμμα.
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Α
λλά και στην υπόλοιπη

Ελλάδα η κατάσταση δεν
είναι καλύτερη, παρά το
γεγονός ότι οι περισσό-

τερες επιχειρήσεις είναι οικογενει-
ακές. Η δραματική μείωση του τζίρου
και η παντελής έλλειψη ρευστότητας
έχουν φέρει σε απόγνωση πολλούς
καταστηματάρχες, οι οποίοι αντι-
μετωπίζουν και το πρόβλημα παλιών
δανείων.  Μοιραία τα λουκέτα και
η πτώση του τζίρου έχουν επηρεάσει
το σύνολο της υπαίθρου, όπου όλα
λειτουργούν ως αλυσίδα. 
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία των τοπικών εμπορικών
συλλόγων, η κατάσταση μοιάζει
οδυνηρή για χιλιάδες καταστημα-
τάρχες αλλά και υπαλλήλους, οι
οποίοι κινδυνεύουν άμεσα με απο-
λύσεις. 
Στην Αθήνα, το 85% των καταστη-
μάτων αντιμετωπίζει πρόβλημα
ρευστότητας, με τον τζίρο να έχει
πέσει έως και 70%. Το επόμενο διά-
στημα θα κρίνει το μέλλον πολλών
από αυτές, οι οποίες αναζητούν σω-
σίβιο στις «εμβόλιμες εκπτώσεις». 
Στον Πειραιά η πτώση του τζίρου
έχει φτάσει έως και 50% το δίμηνο
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό, ενώ τα
λουκέτα την τελευταία διετία έφτα-
σαν τα 550. Η κατάσταση θα ήταν
πολύ χειρότερη εάν στο λιμάνι του
Πειραιά δεν «έπιαναν» κρουαζιε-
ρόπλοια. 

Στο «κόκκινο» η Πάτρα 
Η Πάτρα είναι η πόλη με τις πιο αρ-
νητικές επιδόσεις. Μετά τα λουκέτα

σε Πειραϊκή Πατραϊκή, Pirelli και
Λαδόπουλο, ήρθε η πλήρης απο-
βιομηχανοποίηση, με αποτέλεσμα
η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου
τα τελευταία 15 χρόνια να ζει πρω-
τόγνωρες καταστάσεις. Η οικονομική
κρίση ήρθε να συμπληρώσει το κα-
κό, με αποκορύφωμα την τελευταία
διετία να κλείσουν 2.500 καταστή-
ματα και με τον τζίρο να πέφτει από
30-35% το τελευταίο δίμηνο σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο περυσινό διά-
στημα. Ενδεικτικό της δραματικής
κατάστασης είναι ότι το 70% των
επιχειρήσεων χρωστάει μεγάλα πο-
σά στον ΟΑΕΕ. 
Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και
στον Πύργο, όπου 1 στα 3 κατα-
στήματα έχουν κλείσει την τελευταία
διετία, με τον τζίρο το τελευταίο δί-
μηνο να πέφτει έως και 35%. 
Και στο Άργος η κατάσταση είναι
ζοφερή, αφού ο τζίρος συνολικά
την τελευταία τριετία έχει μειωθεί
κατά 70%, ενώ το 20% των κατα-
στημάτων που συνεχίζουν να λει-
τουργούν απειλούνται με λουκέτο,
λόγω της μειωμένης ζήτησης και
των χρεών. 
Στην Ήπειρο η κατάσταση δεν είναι
καλύτερη, αλλά η παρουσία των
φοιτητών και των στρατοπέδων λει-
τουργεί ως «μαξιλαράκι ασφαλείας».
Ωστόσο, στην Άρτα την τελευταία
διετία έχουν κλείσει 150 καταστή-
ματα, με άλλα τόσα να κινούνται
στην… κόψη του ξυραφιού. 
Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα στα
τρία καταστήματα έχουν κλείσει
την τελευταία διετία.

Στα ίδια επίπεδα κινείται και η Θεσ-
σαλία, στις αγορές της οποίας η
πτώση του τζίρου έχει φτάσει στο
40%, με οκτώ στα δέκα καταστήματα
να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Βουλιάζουν» 8 στις 10 επιχειρήσεις 
Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα βουλιάζουν 
στα χρέη, ενώ χιλιάδες είναι εκείνες οι οποίες απειλούνται
άμεσα με λουκέτο. Εκτός της Αθήνας και του Πειραιά, όπου
ο τζίρος των επιχειρήσεων έχει πέσει από 30% έως 70 %
(ανάλογα με το είδος), η Πάτρα φαίνεται να αντιμετωπίζει
σοβαρότερο πρόβλημα, με τα λουκέτα την τελευταία διετία 
να αγγίζουν τις 3.000! 

Η συντριπτική πλειοψηφία

των επιχειρήσεων σε 

όλη τη χώρα απειλείται 

με λουκέτο, με την ανεργία

να σπάει κάθε ρεκόρ 

σε αστικά κέντρα αλλά 

και επαρχία

Η ανεργία «πνίγει» τα πάντα
Την τελευταία τετραετία στον ιδιωτικό τομέα οι κλάδοι που «πλήρωσαν
το μάρμαρο» ήταν οι κατασκευές, η οικοδομή και βεβαίως το εμπόριο.
Συγκεκριμένα, οι θέσεις που χάθηκαν είναι: 

79.200 στην κατασκευή κτιρίων

107.300 στο λιανικό εμπόριο

36.500 στο χονδρικό εμπόριο

43.000 στην εστίαση

26.600 από το χώρο των επίπλων

26.200 από εμπορία και επισκευές αυτοκινήτων

25.700 από την ένδυση

Οι θέσεις των οικιακών βοηθών μειώθηκαν κατά 31.400
Η εικόνα στην αγορά συμπληρώνεται από την ενδιάμεση μείωση του
μέσου ωριαίου κόστους εργασίας κατά ποσοστό ανώτερο του 20%, ενώ
πλέον είναι σαφώς μεγαλύτερο το ποσοστό των απασχολούμενων που
εργάζεται με σχέση μερικής απασχόλησης.
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Β
ουλευτές και από τις δύο

παρατάξεις που στηρίζουν
την κυβέρνηση (Ν.Δ. και
ΠΑΣΟΚ), σήκωσαν… μπαϊ-

ράκι, κυρίως για τη φορολόγηση των
αγροτικών εκτάσεων, ζητώντας από
τον υπουργό Οικονομικών αλλαγές
και διορθώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις
αγροτεμαχίων και αγροτικών σπιτιών
σε χωριά. 
Οι «ανοικτές» συζητήσεις με βουλευτές
και των δύο κομμάτων και οι ερω-
τήσεις στον υπουργό Οικονομικών
δίνουν και παίρνουν, ενώ ο χρόνος
πιέζει για την κατάθεση του τελικού
νομοσχεδίου, που ήδη μετρά 2 χρόνια
καθυστέρησης! 
Στέλεχος του υπουργείου Οικονομι-
κών αναφέρει ότι όλες οι προτάσεις
που θα κατατεθούν από τους βου-
λευτές των κομμάτων θα αξιολογη-
θούν, με την προϋπόθεση όμως ότι
αυτές δίνουν ισοδύναμο αποτέλεσμα
και δεν διαταράσσουν τους δημο-
σιονομικούς στόχους του νόμου. Χω-
ρίς περιστροφές, λοιπόν, σε αρκετά
από τα αιτήματα απαντούν ευθέως:
μέχρι στιγμής έχουν ήδη απορρίψει
την πρόταση για κλιμάκωση του φό-
ρου, ανάλογα με τις επιδοτήσεις που
εισπράττουν οι αγρότες (με βάση τα
δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ), την απαλ-
λαγή των μη ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων από τον ενιαίο φόρο, διότι

κοστίζουν περίπου 400-500 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα
της αύξησης του εισοδηματικού ορίου
των 7.000 ευρώ για να τύχει κάποιος
ιδιοκτήτης έκπτωσης από τον ενιαίο
φόρο ακινήτων. 
Η κινητικότητα που παρατηρείται
στις κοινοβουλευτικές ομάδες της
συγκυβέρνησης προς το παρόν δεν
έχει σημάνει… συναγερμό για πιθανή
αδυναμία έγκρισης του νέου φόρου,
σίγουρα όμως έχει θέσει σε κατάσταση
αυξημένης ετοιμότητας το Μέγαρο
Μαξίμου.  Ωστόσο, η αναστάτωση
στη βάση των δύο κομμάτων της κυ-
βέρνησης λόγω της νέας φορολογίας
της ακίνητης περιουσίας δεν φαίνεται
να κάμπτει το υπουργείο Οικονομικών.
Αν και εξετάζει αλλαγές, αυτές θα
είναι περιορισμένες, καθώς όπως δια-
μηνύουν στελέχη του υπουργείου,
ο δημοσιονομικός στόχος παραμένει
στα 2,9 δισ. ευρώ (θα βεβαιωθούν
3,5 δισ. ευρώ, αλλά υπολογίζεται ότι
θα εισπραχθούν 2,9 λόγω χαμηλής
εισπραξιμότητας). Ως εκ τούτου, οι
αλλαγές που θα περιλαμβάνονται
στο τελικό σχέδιο νόμου, αν και μικρές
θα αφορούν κυρίως στα αγροτεμάχια
και στις κατοικίες που βρίσκονται
στα χωριά (εντός σχεδίου πόλεως ή
οικισμού). 
Από τη άλλη, δεν φαίνεται να υπάρχει
διάθεση για τη διόρθωση δεκάδων

στρεβλώσεων και αδικιών που πε-
ριγράφει το αρχικό σχέδιο νόμου.
Μεταξύ αυτών και η πρόβλεψη για
τη φορολόγηση των δασικών εκτά-
σεων, νομέας των οποίων θεωρείται
το Δημόσιο και οι οποίες δεν μπορούν
να αξιοποιηθούν. Σε αυτά τα σημεία,
το υπουργείο Οικονομικών δεν φαί-
νεται διατεθειμένο να κάνει διορθώ-
σεις. 

Τα αγροτεμάχια
Προς το παρόν, οι εντολές του υπουρ-
γού Οικονομικών προς τους συντάκτες
του νομοσχεδίου αφορούν συγκε-
κριμένες παρεμβάσεις στο σχέδιο
νόμου, που εντοπίζονται κυρίως στα
αγροτεμάχια. Αυτό, ωστόσο, δεν ση-
μαίνει ότι θα υπάρξουν εξαιρέσεις
και απαλλαγές αγροτών ή αγροτικών
ομάδων από το φόρο. Οι αλλαγές,
κατά τις πληροφορίες, αφορούν ου-
σιαστικά «ανακατανομή των συντε-
λεστών φορολόγησης», υπογραμμί-
ζοντας ότι το ποσό που έχει υπολο-
γιστεί ότι θα εισπραχθεί από τα αγρο-
τεμάχια θα παραμείνει το ίδιο. 
Πιο αναλυτικά, υπό εξέταση βρί-
σκονται: 
8Απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο
ακινήτων των αποθηκευτικών χώρων
που βρίσκονται σε αγροτική γη (για
γεωργικά μηχανήματα, θερμοκήπια,
στάνες κ.λπ.). Επί της ουσίας πρόκειται

για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν
πριν από μερικές ημέρες και αφορούν
τους βοηθητικούς χώρους που χρη-
σιμοποιούν οι αγρότες. 
8Ταυτόχρονα, εξετάζονται μειώσεις
των επιβαρύνσεων στα αγροτικά κτί-
σματα που βρίσκονται εντός των
αγροτεμαχίων. Συγκεκριμένα, σχε-
διάζεται η μείωση στις μονάδες πα-
ραγωγής και αποθήκευσης ζωοτρο-
φών, σε αποθηκευτικούς χώρους
συγκέντρωσης αγροτικών προϊόντων,
στάβλους, πτηνοτροφεία κ.λπ. 
8Μείωση των επιβαρύνσεων για τα
εντός σχεδίου οικισμού οικόπεδα,
στα οποία υπάρχουν κατοικίες. Οι
παρεμβάσεις αυτές αφορούν, κυρίως,
τις κατοικίες που βρίσκονται εντός
οικοπέδων στα χωριά, για τις οποίες
προκύπτουν μεγάλες επιβαρύνσεις. 
8Αύξηση των επιβαρύνσεων για
όλους τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.
Δηλαδή, οι μειώσεις που θα γίνουν
στις ανωτέρω κατηγορίες θα καλυ-
φθούν από τις αναπροσαρμογές-αυ-
ξήσεις των συντελεστών στα αγρο-
τεμάχια. Οι αυξήσεις θα επηρεάσουν
όλους τους φορολογούμενους που
κατέχουν αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως
αν οι ιδιοκτήτες τους είναι αγρότες
ή άλλα φυσικά πρόσωπα.
8Αυξομειώσεις της κλίμακας φορο-
λόγησης των αγροτεμαχίων. Στόχος
είναι όσο αυξάνεται η επιφάνεια ενός

αγροκτήματος να ανεβαίνει και ο
συντελεστής φόρου, προκειμένου
να αυξηθεί η επιβάρυνση του μεγάλου
αγροτικού κλήρου για να ελαφρυνθεί
ο μικρός.
8Αλλαγή της κλίμακας των συντε-
λεστών χρήσης για τα αγροτεμάχια,
όπου ο φόρος διαμορφώνεται ανά-
λογα με την καλλιέργεια.
8Επανεξέταση των συντελεστών
απόστασης από τη θάλασσα.

Παραμένουν οι στρεβλώσεις
Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών
δεν δίνει λύσεις σε στρεβλώσεις που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου,
επιβαρύνοντας υπέρμετρα ορισμένες
κατηγορίες ακινήτων. Για τους κατό-
χους αγροτεμαχίων και κατοικιών σε
αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, πέ-
φτει βαρύς ο πέλεκυς της εφορίας
και σε πολλές περιπτώσεις άδικα. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα
που προκύπτουν μέσα από τη δη-
μόσια διαβούλευση. 
8Τα αγροτεμάχια που βρίσκονται
σε περιοχές εντός ορίων οικισμών
θα φορολογούνται ως οικόπεδα με
πολύ υψηλούς συντελεστές φόρου,
κυρίως στις νησιωτικές περιοχές.
Πρόκειται ουσιαστικά για εκτάσεις
γης άνω των 500 τετραγωνικών μέ-
τρων ή άνω του ενός στρέμματος,
στις οποίες είναι κτισμένα τα σπίτια
στα περισσότερα χωριά της ηπειρω-
τικής και της νησιωτικής Ελλάδος.
Πρόκειται, επίσης, για χωράφια με

Αγρότες που δραστηριοποιούνται πέριξ της Αττικής,

λόγω των υψηλών αντικειμενικών αξιών και με βάση

τους νέους συντελεστές καλούνται να καταβάλλουν 

-σε πολλές περιπτώσεις- ακόμα και 10πλάσιο φόρο, 

σε σχέση με συναδέλφους τους

Έντονες ενδοκυβερνητικές τριβές προκαλεί το νομοσχέδιο για
τον ενιαίο φόρο ακινήτων, την ώρα που οι αγρότες έχουν ήδη
ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις και οι φορολογούμενοι βρίσκονται
στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑΡΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Με το σταγονόμετρο οι βελτιώσεις



επιφάνειες 3-4 στρεμμάτων που βρί-
σκονται σε πολλούς οικισμούς. Αυτό
θα έχει ως συνέπεια να κληθούν να
πληρώσουν μεγάλα ποσά φόρου για
ακαλλιέργητες εκτάσεις που είναι ανα-
ξιοποίητες και δεν αποφέρουν εισο-
δήματα.
8Μια από τις αδικίες του νομοσχεδίου
είναι η φορολόγηση των δασικών
εκτάσεων, νομέας των οποίων θεω-
ρείται το Δημόσιο και οι εκτάσεις

αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν
ούτε να πωληθούν από τους υποτι-
θέμενους ιδιοκτήτες τους. Ας πάρουμε
για παράδειγμα έναν φορολογούμενο
που έχει στην κατοχή του ένα αγρο-
τεμάχιο 50 στρεμμάτων, από τα οποία
τα 20 στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί
«δασικά». Την έκταση αυτή δεν μπορεί
να την πουλήσει, δεν μπορεί να την
καλλιεργήσει, πρακτικά δεν μπορεί
να την κάνει τίποτα και θα πρέπει κάθε
χρόνο να πληρώνει φόρο.

Παραλογισμός…
Το νέο σχέδιο νόμου για τη φορολό-
γηση της αγροτικής γης βάζει «φωτιά»
σε εκατοντάδες αγρότες της Αττικής,
καθώς ειδικά για αυτούς οι πολλαπλές
ταχύτητες φορολόγησης δημιουργούν
πολλαπλές αδικίες εντός της ίδιας πε-
ριφέρειας (τη στιγμή που φορολογεί
σχεδόν με τον ίδιο τρόπο αγροτικές
περιοχές και περιοχές «φιλέτα») αλλά
και μεταξύ αγροτών που διατηρούν
ίδιες παραγωγές σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας. Ειδικότερα, αγρότες που
δραστηριοποιούνται πέριξ της Αττικής,
λόγω των υψηλών αντικειμενικών
αξιών και με βάση τους νέους συντε-
λεστές καλούνται να καταβάλλουν σε
πολλές περιπτώσεις ακόμα και 10πλά-
σιο φόρο, σε σχέση με συναδέλφους
τους. 
Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν
το 2014 γι’ αυτές τις ιδιοκτησίες ξεπερνά
τα 700 ευρώ, τον οποίο θα κληθούν
να καταβάλουν αγρότες που διαθέτουν
παραθαλάσσια αγροτεμάχια ή ακίνητα
εντός των οποίων υπάρχει και εξοχική
κατοικία ή κάποιο άλλο κτίσμα. 
Επιβαρυντικά λειτουργεί ο συντελεστής
προσαύξησης έως 3 για τα αγροτεμάχια
που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα,
ενώ περιορίζεται ο φόρος με ειδικό
συντελεστή απομείωσης έως 0,4 για
επιφάνεια άνω των 130 στρεμμάτων.
Ενδεικτικά, για 20 στρέμματα παρα-
θαλάσσια, μονοετούς καλλιέργειας,
στον Μαραθώνα, ο φόρος διαμορ-
φώνεται στα 270 ευρώ, ενώ για τα
ίδια στρέμματα, επίσης μονοετούς
καλλιέργειας, στην Καρδίτσα ο φόρος
περιορίζεται στα 36 ευρώ!
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Αντιδράσεις 

Οι εξελίξεις σχετικά με τον ενιαίο φόρο ακινήτων προκαλούν αντιδράσεις
και από την πλευρά των επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα

την επιστολή-«φωτιά» που απέστειλαν οι πτηνοτροφικές εταιρείες Πίνδος
και Νιτσιάκος στους βουλευτές της Ηπείρου. 
Ο πρόεδρος της Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος» Ανδρέας
Δημητρίου και ο πρόεδρος της Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. Θόδωρος Νιτσιάκος
αναφέρουν τα εξής: 
«Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το νομοσχέδιο για την φορολογία των αγροτικών
κτισμάτων, το οποίο χαρακτηρίζει τα πτηνοτροφεία ως κοινά ακίνητα και
περιλαμβάνει επαχθείς και απαράδεκτους όρους για τις πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις. Για τα πτηνοτροφεία και τους βοηθητικούς χώρους απαιτούνται
μεγάλοι χώροι και αντίστοιχα μεγάλα οικόπεδα, για να τηρούνται αφενός οι
μικροί συντελεστές κάλυψης και αφετέρου η τήρηση των ορθών κανόνων
διαβίωσης και υγιεινής των πτηνών. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο φόρος για ακίνητο 1.500 τ.μ., που αποτελεί τη
μικρότερη βιώσιμη μονάδα, είναι 3.312 ευρώ και για μια μεσαία μονάδα
3.000 τ.μ. είναι 6.210 ευρώ, όταν με τον ΦΑΠ τα ποσά ήταν 200 ευρώ και 900
ευρώ, αντίστοιχα. 
Οι παραπάνω επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση από την

φορολόγηση των πτηνοτρόφων από το 2014 με
συντελεστή 13% για τα φυσικά πρόσωπα και 26%
για τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε.) επί των καθαρών
εσόδων (έσοδα-έξοδα), δημιουργούν μεγάλες οι-
κονομικές επιβαρύνσεις, που θα οδηγήσουν σε ολο-
κληρωτικό αφανισμό τις πτηνοτροφικές εκμεταλ-
λεύσεις. 
Να σας υπενθυμίσουμε την εκρηκτική αύξηση των
ζωοτροφών το 2012-2013, τα εξοντωτικά επιτόκια
της ΑΤΕ που έφταναν στο 12,5% και την έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά. Όταν άλλες Βαλκανικές
χώρες όπως η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και η ΡΟΥΜΑΝΙΑ επιχορηγούν
με μεγάλες ενισχύσεις τις πτηνοτροφικές μονάδες
για την ανάπτυξη της παραγωγής τους, εμείς τις
φορτώνουμε με μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις
που θα έχουν ως αποτέλεσμα την μη ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων μας μέσα στη χώρα μας και επομένως
θα οδηγήσουν στο κλείσιμο των μονάδων μας. 
Ένας πτηνοτρόφος πραγματοποιεί 5 εκτροφές το
χρόνο, το κέρδος της πρώτης εκτροφής το χρειάζεται
για την Τράπεζα, της δεύτερης για το φόρο εισοδήματος,
της τρίτης για τον νέο φόρο ακινήτων και μένουν
για την επιβίωση της οικογένειας το κέρδος δύο
εκτροφών αν όλα πάνε καλά, το οποίο είναι πολύ
μικρό, μιας και οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις είναι
οικογενειακής μορφής.
Για τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΟΥΜΕ την παρέμβαση
σας ώστε να επανεξεταστεί το όλο θέμα της φορο-
λόγησης των πτηνοτροφείων και η επιβάρυνση να
μην υπερβαίνει την μέχρι σήμερα φορολόγηση από
το ΦΑΠ...», καταλήγει η επιστολή.

      

Παράδειγμα:
4 στρέμματα 
σε Δήλεσι 

και Τρίπολη

Εάν υποθέσουμε ότι ένας φορο-
λογούμενος έχει 4 στρέμματα με

δέντρα στην περιοχή του Μαραθώνα,
στην Αττική, εντός των οποίων
υπάρχει και κτίσμα, ο ενιαίος φόρος
που καλείται να πληρώσει θα υπο-
λογιστεί ως εξής:
Ενιαίος φόρος: 0,0015 ευρώ (βασικός
συντελεστής) x 4.000 μέτρα (επιφάνεια
τεσσάρων στρεμμάτων) x 2,8 (συν-
τελεστής θέσης με βάση την Αρχική
Βασική Αξία Γης) x 2,5 (συντελεστής
χρήσης) x 1,2 (συντελεστής πρό-
σβασης) x 3 (συντελεστής απόστασης
από θάλασσα) x 5 (συντελεστής κτί-
σματος) = 756 ευρώ.
Εάν ο ίδιος φορολογούμενος διαθέτει
τα ίδια στοιχεία στην Τρίπολη, ο
φόρος που θα πληρώσει ανέρχεται
στα 35 ευρώ!

Το νέο σχέδιο

φορολόγησης 

των ακινήτων

«καρκινοβατεί» και 

η κατάθεσή του διαρκώς

αναβάλλεται, καθώς

αντιδρούν οι βουλευτές

των κομμάτων 

που στηρίζουν 

την κυβέρνηση



Η
δη άρχισε η διαπραγ-

μάτευση των 1.902.786
νέων μετοχών, αποτέ-
λεσμα της πρόσφατης

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
των Μύλων Λούλη, την οποία κά-
λυψε αποκλειστικά η εταιρεία Al
Dahra Agriculture Spain, θυγατρική
κατά 100% της Al Dahra Holdings
με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα. 
H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
(ΑΜΚ) αφορά το δεύτερο μέρος
της συμφωνίας μεταξύ του αρα-
βικού ομίλου και της εισηγμένης
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς
στις αρχές του καλοκαιριού η Al
Dahra Agriculture Spain είχε απο-
κτήσει το 10% των Μύλων Λούλη
καταβάλλοντας 4,09 ευρώ ανά
μετοχή, ενώ μέσω της ΑΜΚ αύξησε
το ποσοστό της στο 20% της ελ-
ληνικής βιομηχανίας τροφίμων,
αποκτώντας τις νέες μετοχές προς
4,087 ευρώ. 
Οι Άραβες ήδη έχουν αποκτήσει
το 20% του συνόλου των μετοχών
καταβάλλοντας πάνω από 4 ευρώ
ανά τεμάχιο, όταν η τρέχουσα τιμή
του τίτλου στο ταμπλό του Χ.Α.
υπολείπεται των 3 ευρώ και μάλι-
στα παρά τη μεγάλη άνοδο που
έχει καταγράψει κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο. 
Η διοίκηση των Μύλων Λούλη,
αναφερόμενη στη νέα συνεργασία
υπογραμμίζει: «Σχετικά με την τιμή
διάθεσης των νέων μετοχών
(4,0875753 €) σημειώνεται από

το διοικητικό συμβούλιο στην από
05.06.2013 έκθεσή του, ότι αυτή
θεωρείται εύλογη, ανταποκρινό-
μενη στις τρέχουσες προοπτικές
της εταιρείας, τη φύση και τους
όρους της συναλλαγής (μειοψη-
φική συμμετοχή, συνδυασμός πώ-
λησης υφισταμένων μετοχών και
έκδοσης νέων κ.λπ.), λαμβάνοντας
υπ’ όψιν και τις τρέχουσες μακρο-
οικονομικές, χρηματιστηριακές-
μετοχικές και λοιπές συνθήκες». 
Επίσης, στο σχετικό ενημερωτικό
δελτίο για την πρόσφατη ΑΜΚ κα-
ταγράφεται ότι «με την ανωτέρω
αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις
για τη διαφορετική χρηματιστη-
ριακή αποτύπωση της τιμής της
μετοχής και τη δυνατότητα διά-
χυσης της ωφέλειας, που θα προ-
κύψει, σε όλους τους μετόχους,
δεδομένου ότι οι παραπάνω θα
επωφεληθούν και από τη βελτίωση
της χρηματοοικονομικής θέσης
και κεφαλαιακής διάρθρωσης της
εταιρείας». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν

γίνει γνωστά, οι Άραβες απέκτησαν
το 20% της ελληνικής εισηγμένης
–περίπου– 20% χαμηλότερα από
τη λογιστική του αξία, ωστόσο η
τρέχουσα αποτίμηση του τίτλου
οδηγεί σε μια αντίστοιχη έκπτωση
της τάξεως του 40%. 
Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας
δηλώνει ικανοποιημένη από τις
εξελίξεις αφού: 
8Θα ενισχυθεί η ρευστότητά της
εισηγμένης (αντλήθηκαν 7,7 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 7 εκατ.
ευρώ θα αποπληρώσουν βραχυ-
πρόθεσμες υποχρεώσεις) που ήταν
αρκετά καλή και πριν το deal και 
8 Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες
για περαιτέρω διεθνοποίηση των
εργασιών του ελληνικού ομίλου. 
Ειδικότερα, πάντα σύμφωνα με
τη διοίκηση των Μύλων Λούλη,
η συμμετοχή της Al Dahra Agri-
culture Spain στο μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας εκτιμάται ότι
θα έχει θετικές επιπτώσεις και προ-
στιθέμενη αξία στην πορεία της
εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

• Τη σύνδεση της εταιρείας με την
πρωτογενή παραγωγή σιτηρών,
διασφαλίζοντας έτσι σε μεγάλο
βαθμό την ποιοτική σταθερότητα
και την ποσοτική επάρκεια πρώτων
υλών. 
• Τη στενή σύνδεση με τις αραβικές
χώρες, οι οποίες ως γνωστόν έχουν
μεγάλη αύξηση πληθυσμού και
είναι, κατά κύριο λόγο, εισαγωγικές
σε αλεύρι. Οι χώρες αυτές πλέον
μπορούν εύκολα να τροφοδοτη-
θούν με αλεύρι από τον όμιλο
εταιρειών Al Dahra Agriculture
μέσω των δύο σύγχρονων επιλι-
μένιων μύλων της εταιρείας.
8Τη διείσδυση στις αναπτυσσό-
μενες αγορές της Αφρικής και της
Ασίας.
8 Τη δημιουργία ισχυρής οικο-
νομικής βάσης για περαιτέρω ανά-
πτυξη.
Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο,
η εισηγμένη εταιρεία σημείωσε
κύκλο εργασιών 46,4 εκατ. ευρώ
(από 43,3 εκατ.), EBITDA 4,63 εκατ.
(από 4,84 εκατ.) και προ φόρων
κέρδη 1,54 εκατ. (από 2,07 εκατ.
ευρώ). Για το σύνολο της χρήσης,
αναμένεται κύκλος εργασιών γύρω
στα 95 εκατ. ευρώ. 
Εκτός των Μύλων Λούλη, οι Άραβες
έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδια-
φέρον για κοινές επενδύσεις στον
πρωτογενή τομέα σε όλη τη χώρα,
κάτι που αν ευδοκιμήσει θα δώσει
λύσεις ακόμη και σε συνεταιρι-
σμούς που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα ρευστότητας. 
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ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στο υπό κατάθεση νομο-
σχέδιο του υπουργείου

Εργασίας θα συμπεριληφθεί,
όπως όλα δείχνουν, η πρό-
ταση για συμψηφισμό των
κοινοτικών επιδοτήσεων
που λαμβάνουν οι αγρότες
με τις οφειλόμενες εισφορές
στον ΟΓΑ.  Το μέτρο περιλαμβάνεται στον
μακρύ κατάλογο των ρυθμίσεων, με τις οποίες
το υπουργείο φιλοδοξεί να κλείσει τις «μαύρες
τρύπες» των ασφαλιστικών ταμείων και πα-
ρουσιάστηκε στους εκπροσώπους της τρόικας,
στη συνάντηση που είχαν με τον Γιάννη Βρούτση,
την Τρίτη 5 Νοεμβρίου. 
Το «πράσινο φως» των δανειστών ανοίγει ου-
σιαστικά το δρόμο για την επιβολή του. Πρακτικά,
η καταβολή της επιδότησης για όσους αγρότες
την δικαιούνται, θα συνδέεται με την κατοχή
ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Κάτι που σημαίνει ότι οι παραγωγοί που έχουν
ληξιπρόθεσμες εισφορές στον ΟΓΑ θα πρέπει
είτε να τις εξοφλήσουν εξολοκλήρου είτε εναλ-
λακτικά να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης
(ώστε να λάβουν την απαραίτητη ασφαλιστική
ενημερότητα). 
Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο νομοσχέδιο -η κα-
τάθεση του οποίου, όμως, καθυστερεί λόγω
διαφωνιών της τρόικας σε μια σειρά ζητημά-
των- περιλαμβάνεται ρύθμιση και για συντα-
ξιοδότηση των αγροτών στα 62 έτη με 40
χρόνια ασφάλισης. 

Άραβες στους Μύλους Λούλη
Mια συμφωνία, 
η οποία ανατρέψει τα
δεδομένα στη βιομηχανία
«Μύλοι Λούλη» βρίσκεται
σε εξέλιξη. Το πλέον θετικό
είναι ότι μία εταιρεία από
τα Αραβικά Εμιράτα, εν
μέσω κρίσης, επενδύσει
στην Ελλάδα, ανοίγοντας
ένα νέο κεφάλαιο στις
συνεργασίες ντόπιων 
και ξένων επιχειρήσεων.

Θετική η τρόικα σε 
συμψηφισμό επιδοτήσεων 

με οφειλές στον ΟΓΑ 

Αιτήσεις για πληρωμή 
γ’ δόσης εννιαχίλιαρου 

στον καπνό 
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με την οποία κα-
λούνται όσοι δικαιούχοι του μέτρου 144 του
ΠΑΑ 2007 – 2013 δεν υπέβαλαν αίτηση κατά
την περίοδο υποβολής 12/6/2013 έως 29/7/2013
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση
πληρωμής για τη γ’ δόση της οικονομικής ενί-
σχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους
στο μέτρο. 
Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά από
την 7/11/2013 και μέχρι τη Δευτέρα 29/11/2013
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.ope-
kepe.gr και http://www.opekepe.gr.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής
του, ο δικαιούχος θα πρέπει να την εκτυπώσει
μέσα από το σύστημα και στη συνέχεια να την
υπογράψει με θεώρηση για το γνήσιο της υπο-
γραφής του. Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή
από τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται δεκτές. Οι
υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο
της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλθούν,
το αργότερο μέχρι και τις 13/12/2013 στη δι-
εύθυνση: «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
– Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθη-
νών 54-56, 10441 Αθήνα». 



Η
αγωγή αφορά σε

σχετικά δελτία Τύ-
που της ΠΟΕΕΠ, τα
οποία έχει δώσει

στη δημοσιότητα, και με τα
οποία καταδικάζει την απόλυση
των 33 εργαζομένων, που απα-
σχολούνταν στο τμήμα διακί-
νησης προϊόντων στη Θεσσα-
λονίκη.
Μιλώντας στην «Παραγωγή»,
ο επικεφαλής της ΠΟΕΕΠ Βα-
σίλης Αρτεμίου επισημαίνει
πως η διακίνηση των προϊόντων
της Coca-Cola στη Θεσσαλονίκη
γίνεται πλέον με εξωτερικούς
συνεργάτες από τη Βουλγαρία. 
Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, η
Coca-Cola δηλώνει ενοχλημένη
με συγκεκριμένες λέξεις και
φράσεις, που χρησιμοποιεί η
ΠΟΕΕΠ στα έγγραφά της και
ζητεί άμεσα την ανάκλησή τους,
ενώ παράλληλα ζητεί και την
απόσυρση σχετικών ανακοι-
νώσεων της Ομοσπονδίας, που
έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο. 
Σύμφωνα με τον κ. Αρτεμίου,
η ΠΟΕΕΠ σε σχετικές της ανα-
κοινώσεις καταγγέλλει την απα-
ράδεκτη συμπεριφορά της εται-
ρείας, επισημαίνοντας πως είναι
από τις πλέον κερδοφόρες για
να προχωρά σε απολύσεις και,

μάλιστα, εν μέσω σοβαρής
ύφεσης στη χώρα μας. 
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΠ ισχυ-
ρίζεται πως η Coca-Cola ου-
σιαστικά ενισχύει την ήδη υψη-
λή ανεργία στην Ελλάδα, απο-
λύοντας 33 εργαζομένους στη
Θεσσαλονίκη και προσλαμβά-
νοντας εξωτερικούς συνεργάτες
στο τμήμα διακίνησης προϊόν-
των στη συμπρωτεύουσα. 
Ο κ. Αρτεμίου τονίζει πως στην
αγωγή της η Coca-Cola ανα-
φέρει πως τόσο το Σωματείο
στη Θεσσαλονίκη όσο και η
Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλή-
λων Εμφιαλωμένων Ποτών
προχωρούν σε ενέργειες μποϋ-
κοτάζ και δυσφήμισης στα προ-
ϊόντα της, ενώ πλήττουν την
εικόνα και το κύρος της εται-
ρείας. 
«Η εταιρεία προσπαθεί να μας
τρομοκρατήσει, καταθέτοντας
αγωγή και ζητώντας να της κα-
ταβάλλουμε ως αποζημίωση
το συνολικό ποσό των 5,5 εκατ.
ευρώ (250.000 ευρώ από 22
μέλη) και μάλιστα σε μία τόσο
δύσκολη οικονομικά συγκυρία.
Δεν έχουμε να διαθέσουμε
τόσα χρήματα», τονίζει στην
«Παραγωγή», ο κ. Αρτεμίου,
επισημαίνοντας πως η ΠΟΕΕΠ
έχει αναθέσει την υπόθεση από
την περασμένη Τρίτη σε νομικό
σύμβουλο, ο οποίος θα τη συμ-
βουλεύσει για το πώς θα κινηθεί
από ’δω και στο εξής. Σημειώνει,
δε, πως η εταιρεία ζητά να της
καταβληθεί το συνολικό ποσό

των 5,5 εκατ. ευρώ μέχρι το
Σεπτέμβριο του 2014. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Αρτεμίου
υπογραμμίζει πως περίπου 30
μέρες νωρίτερα, η εταιρεία είχε
«ξαναχτυπήσει» με αγωγές σε
2-3 εργάτες στη Θεσσαλονίκη,
ζητώντας αποζημίωση ύψους
3.000 ευρώ, ύστερα από σχε-
τικές αποφάσεις τόσο του Σω-
ματείου όσο και της ΠΟΕΕΠ
για 24ωρες και 48ωρες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, στον
απόηχο των απολύσεων των
33 εργαζομένων στο τμήμα
διακίνησης προϊόντων στη
Θεσσαλονίκη. 

Πώς απαντά η ΠΟΕΕΠ
στην αγωγή 
«Είναι φανερό ότι η εκστρατεία
ενημέρωσης της κοινής γνώμης
για την πολιτική της εταιρείας
να θυσιάζει τους εργαζόμενους
της στο βωμό του κέρδους έχει
φέρει αποτέλεσμα. Η καθολική
έμπρακτη στήριξη του ελλη-
νικού λαού προς τους απολυ-
μένους δίνει δύναμη και κου-
ράγιο στους απεργούς και ωθεί
τα μεγαλοστελέχη της πολυε-
θνικής σε κινήσεις πανικού,
όπως αυτή της αγωγής, που
εξόφθαλμα προσπαθεί να τρο-
μοκρατήσει, απαιτώντας ούτε
λίγο ούτε πολύ 5.500.000 ευρώ
αποζημίωση». 
Ο πρόεδρος του επιχειρησιακού
Σωματείου δήλωσε: «Η τρο-
μοκρατία δεν θα περάσει. Θα
συνεχίσουμε να στηρίζουμε

τον αγώνα των απολυμένων
συναδέλφων μας για την επα-
ναπρόσληψή τους και να πα-
λεύουμε για να ξαναλειτουρ-
γήσει το εργοστάσιο της Θεσ-
σαλονίκης». 

Η ανακοίνωση 
της Coca-Cola 
«Η εταιρεία δεν σχολιάζει τις
κινήσεις του Σωματείου και
των συνδικαλιστικών του εκ-
προσώπων, παρά το γεγονός
ότι εδώ και ένα μήνα καταφέ-
ρονται συστηματικά και μεθο-
δευμένα εναντίον της εταιρείας,
παραπλανώντας τους πολίτες
της Θεσσαλονίκης και άλλων
περιοχών στη χώρα. Οι ισχυ-
ρισμοί για μεταφορά δραστη-
ριοτήτων ή τμημάτων εκτός

Ελλάδος -και πιο συγκεκριμένα
στη Βουλγαρία- είναι άκρως
παραπλανητικοί και δυσφημι-
στικοί, και παράλληλα με τις
ενέργειες μποϋκοτάζ και δυ-
σφήμισης στα προϊόντα της
εταιρείας πλήττουν την εικόνα
και το κύρος της εταιρείας. 
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον λαμ-
βάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να διασφαλίσει
την προστασία, όχι μόνο της
ίδιας της εταιρείας, αλλά και
των υπόλοιπων εργαζομένων
τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο
και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κα-
θώς και των χιλιάδων κατανα-
λωτών που την εμπιστεύονται
και προτιμούν τα υψηλής ποι-
ότητας προϊόντα της. 
Δεν επιτρέπουμε οποιαδήποτε

αμφισβήτηση της δέσμευσής
μας στη Θεσσαλονίκη και στην
Ελλάδα γενικότερα, και είμαστε
υπερήφανοι που το 98% των
προϊόντων μας που διακινούμε
στην ελληνική αγορά, και επο-
μένως και στη Θεσσαλονίκη,
παράγεται στη χώρα μας. 
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δια-
τηρεί την ισχυρή δέσμευσή
της για σταθερή και ουσιαστική
παρουσία και συνεχή προσφο-
ρά στη Θεσσαλονίκη και τη
Βόρεια Ελλάδα και δεν επιτρέπει
την οποιαδήποτε αμφισβήτηση
αυτού του γεγονότος. 
Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε
αποζημίωση υπέρ της εταιρείας,
τα χρήματα αυτά θα διατεθούν
για κοινωφελείς σκοπούς στη
Θεσσαλονίκη». 
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Αγωγή 72 σελίδων
ενάντια σε 11 μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του επιχειρησιακού
σωματείου στη
Θεσσαλονίκη και 
σε 22 μέλη της
Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας
Εργατοϋπαλλήλων
Εμφιαλωμένων Ποτών
(ΠΟΕΕΠ) κατέθεσε την
περασμένη Δευτέρα 
η Coca-Cola, ζητώντας
αποζημίωση ύψους
250.000 ευρώ από τον
καθένα, με την κατηγορία
της ηθικής βλάβης 
και της δυσφήμισης 
εις βάρος της.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ 
(malainou@paragogi.net) 

Την 1η Νοεμβρίου, η ΠΟΕΕΠ προχώρησε
σε εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση, την

οποία απηύθυνε προς το Σύνδεσμο Ελληνικών
Βιομηχανιών, στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος, στο Συνδικάτο Ποτοποιών
Θεσσαλονίκης και στην Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Διακινητών Οίνων Ποτών. Την κοι-
νοποίησε στον υπουργό Εργασίας, σε πολιτικά
κόμματα και αρμόδιους φορείς, σε συνδικάτα
και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Όπως αναφέρεται: «Η Ομοσπονδία μας κα-
ταγγέλλει την πολυεθνική Coca-Cola 3E για
την απαράδεκτη τακτική της να φέρνει στο
χώρο του εργοστασίου άγνωστα άτομα, τα
οποία προκαλούν διαρκώς τους εργαζομένους
με απρόβλεπτα ενδεχόμενα. 

Η διεύθυνση της Coca-Cola πρέπει να ανα-
λογιστεί τις τεράστιες ευθύνες της για το πρό-
βλημα, που έχει δημιουργήσει στην κοινωνία
της Θεσσαλονίκης και στην οικονομία της
Βόρειας Ελλάδας. 
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η εταιρεία
συνεχίσει την αδιάλλακτη στάση της θα συ-
νεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε χρηστό
και νόμιμο μέσο, μη εξαιρουμένου και του
μποϋκοτάζ, για να αποτρέψουμε ένα έγκλημα
διάρκειας σε βάρος του βιοτικού επιπέδου
των οικογενειών μας. Θα συνεχίσουμε να πλη-
ροφορούμε την κοινή γνώμη για να μην κα-
ταναλώνει ο λαός της Βόρειας Ελλάδας βουλ-
γαρικά προϊόντα μέχρι να λειτουργήσει το
εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης».

Εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση της ΠΟΕΕΠ

ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ COCA-COLA ΣΕ 33 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τους ζητά 5,5 εκατ. aποζημίωση! 
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Ελληνοϊταλική συνεργασία για 
την ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων 

Συμφωνητικό εταιρικής συνεργασίας για
το στρατηγικό έργο «Fooding», στο πλαίσιο

περιφερειακής ελληνοϊταλικής συνεργασίας
με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικό-
τητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω
της καινοτομίας και της αξιοποίησης των πα-
ραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, υπέ-
γραψαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας και ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας.
Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των
παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων για
την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των
ιταλικών και ελληνικών μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.  
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 10 εταίροι από
την Ελλάδα και την Ιταλία, ενώ το εταιρικό
σχήμα αποτελούν η Περιφέρεια της Απουλίας,
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι, η Επαρχία

Φότζια, η Επαρχία Τάραντο, το Επιμελητήριο
του Μπάρι, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Αχαΐας
και η Περιφέρεια Ηπείρου. 
Ειδικότερα, γενικός στόχος του έργου «Foo-
ding» είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της
μεταφοράς καινοτομίας και η αξιοποίηση
των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων

στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής,
όπως φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, λάδι και
όσπρια. 
Η στρατηγική του έργου είναι η αξιοποίηση
και προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα
από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνιών, ενώ παράλληλα τεχνολογικές επι-
χειρήσεις θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία
επιχειρήσεων από νέους επιχειρηματίες και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφι-
στάμενων επιχειρήσεων. 
Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο περιφερει-
άρχης Απόστολος Κατσιφάρας, «το στρατηγικό
έργο Fooding θα προσδώσει ιδιαίτερη δυ-
ναμική στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του
πρωτογενή τομέα της Δυτικής Ελλάδας και
θα ενισχύσει πρωτοβουλίες που έχουν ήδη
αναληφθεί, όπως το καλλιεργητικό πλάνο,
το ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων και το επι-
χειρησιακό σχέδιο-καλάθι προϊόντων». 

Την έντονη αντίδραση της εταιρείας Κρι Κρι
προκάλεσε δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας

Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), με
τίτλο «Η Κρι Κρι αναθέτει σε Τούρκους το μετα-
φορικό της έργο». 
Συγκεκριμένα, η ΟΦΑΕ αναφέρει ότι η γαλακτο-
βιομηχανία Κρι Κρι επέλεξε μεταφορείς από την
Τουρκία προκειμένου να μεταφέρουν τα προϊόντα
της στο Βόρειο Ιράκ, παρά το ισχυρό ενδιαφέρον
που είχαν επιδείξει Έλληνες μεταφορείς. Επιση-
μαίνει, δε, τους κινδύνους υπερτιμολογήσεων
και άλλων φορολογικών παραβάσεων και ζητεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΣΔΟΕ να
προβούν άμεσα σε ελέγχους νομιμότητας. 
Σε ανακοίνωσή της η Κρι Κρι κάνει λόγο για «ψευ-
δέστατη στοχοποίηση» και διευκρινίζει ότι από
το 2008 είναι «η μοναδική ελληνική γαλακτο-
βιομηχανία που εξάγει παγωτά και γιαούρτια
προς το Ιράκ, στον πελάτη της, την εταιρεία
DLBA, η οποία εδρεύει στο Ιράκ και ουδεμία με-
τοχική σχέση έχει με την Κρι Κρι. Από την αρχή
της συνεργασίας με τον πελάτη DLBA, λόγω της
μεγάλης απόστασης και της επικινδυνότητας της
ευρύτερης περιοχής, αποκλειστική ευθύνη για
τον προγραμματισμό, την επιλογή, τη διεκπε-
ραίωση και την πληρωμή της μεταφοράς φέρει
ο πελάτης. Παρόλα αυτά, με πρωτοβουλία και
επιμονή του τμήματος εξαγωγών Κρι Κρι, ο
πελάτης συνεργάστηκε και με Έλληνες μεταφορείς,
οι οποίοι τιμολόγησαν και πληρώθηκαν απευθείας
από τον πελάτη μας στο Ιράκ». Η ανακοίνωση
αναφέρει ότι «όλες οι εθνικές μεταφορές των
προϊόντων, καθώς και οι διεθνείς μεταφορές, για
τις οποίες υπεύθυνη είναι η Κρι Κρι, πραγματο-
ποιούνται από ελληνικές μεταφορικές εταιρείες»
και προειδοποιεί ότι η εταιρεία «θα ενεργοποιήσει
κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση των έννομων
συμφερόντων της και της εν γένει φήμης της
κατά εκείνων που θέλουν τεχνηέντως να δημι-
ουργήσουν αρνητικό κλίμα, ειδικά αυτή την πε-
ρίοδο που η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη
στήριξης και ενίσχυσης του εξαγωγικού της προ-
σανατολισμού».

Κρι Κρι εναντίον 
Ομοσπονδίας 
Φορτηγών 

Αυτοκινητιστών

Το «πράσινο φως» για την ει-
σαγωγή και την κυκλοφορία

στην αγορά της Ε.Ε. δύο μειγ-
μάτων γενετικά τροποποιημένου
καλαμποκιού που προορίζονται
για ζωικές τροφές, έδωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκρι-
μένα, επιτρέπεται η κυκλοφορία
στην αγορά του SmartStax, ενός
μείγματος γενετικά τροποποι-
ημένου καλαμποκιού του ομίλου
Monsanto, και του PowerCore
Maze, ενός μείγματος πολλών
γενετικά τροποποιημένων κα-
λαμποκιών που παράγονται από
τους ομίλους Monsanto και Dow. 

Η Επιτροπή ενέκρινε ακόμη την
πώληση γύρης για μέλι, στην
οποία μπορεί να εμπεριέχονται
ίχνη καλαμποκιού MON810, το
οποίο είναι προϊόν του ομίλου
Monsanto και είναι, επίσης, το
μόνο γενετικά τροποποιημένο
καλαμπόκι, που επιτρέπεται η
καλλιέργειά του στην Ε.Ε. 
Με την τελευταία αυτή απόφαση
ανέρχονται σε 51 οι γενετικά
τροποποιημένοι οργανισμοί των
οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή
και η πώληση στην Ε.Ε. για τη
διατροφή. Ο όμιλος Monsanto
έχει ζητήσει ακόμη την ανανέωση

της άδειας καλλιέργειας του
MON810, η οποία είχε χορηγηθεί
για 10 χρόνια το 1998. 
Η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη αποφασίσει
όσον αφορά το αίτημα και, ελ-
λείψει απόφασης, το γενετικά
τροποποιημένο αυτό καλαμπόκι
εξακολουθεί να καλλιεργείται
σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμα-
νία, Τσεχική Δημοκρατία και Σλο-
βακία. Το 2008 είχαν υιοθετηθεί
ρήτρες διασφάλισης, βάσει των
οποίων απαγορεύεται η καλ-
λιέργειά του σε Γαλλία, Αυστρία,
Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία,
Βουλγαρία και Λουξεμβούργο. 

Δύο νέα μείγματα γενετικά τροποποιημένου 
καλαμποκιού στην αγορά της Ε.Ε.

Xρηματοδοτικούς μηχανι-
σμούς για τους κτηνοτρό-

φους, επενδυτικά προγράμματα
για τις ενώσεις και τα μέλη τους,
στήριξη των νέων παραγωγών
κ.ά., ζήτησαν από τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη, τα
μέλη της διοίκησης της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)
Καλαβρύτων. 
Ο κ. Τσαυτάρης επισκέφτηκε την
ΕΑΣ Καλαβρύτων, ενημερώθηκε
για τα προβλήματα των τοπικών
παραγωγών, ενώ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στους στόχους της νέας

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ),
επαναλαμβάνοντας ότι οι Έλληνες
αγρότες έχουν να περιμένουν
από τη νέα ΚΑΠ περίπου 19,7

δισ. ευρώ. Επίσης, ο υπουργός
μίλησε για τις ευκαιρίες ανάπτυξης
του κτηνοτροφικού τομέα και,
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,

στόχος του υπουργείου είναι να
αναδειχθεί η κτηνοτροφία ως
ισότιμος τομέας της πρωτογενούς
παραγωγής.  Ο κ. Τσαυτάρης με-
τέβη και στο Αίγιο, όπου επισκέ-
φθηκε την Παναιγιάλεια Ένωση
Συνεταιρισμών και ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις.  Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης με μέλη
της διοίκησης και παραγωγούς
τέθηκαν στον υπουργό μία σειρά
από αιτήματα, όπως η διατήρηση
της στρεμματικής ενίσχυσης στη
σταφίδα, τουλάχιστον στο ύψος
που είναι σήμερα, η επαναφορά
της ενίσχυσης για την αναδιάρ-
θρωση των σταφιδαμπέλων, η
αποζημίωση των ελαιοπαραγω-
γών για την ακαρπία, λόγω των
καιρικών συνθηκών κ.ά. 

Επίσκεψη Τσαυτάρη σε ΕΑΣ Καλαβρύτων 
και Παναιγιάλεια Ένωση 
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Γ
ια την επιτάχυνση των δια-

δικασιών, ο Σύλλογος Μανι-
ταρόφιλων Δυτικής Μακε-
δονίας, το τοπικό Επιμελη-

τήριο και η Ένωση Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών υπέβαλαν σχετικό αίτημα
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. 
Όπως είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου, Νίκος Ράμμος, «βρισκόμαστε
σε συνεννόηση με το υπουργείο,
προκειμένου να δημιουργηθούν κά-
ποια πρότυπα για το άγριο μανιτάρι
και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε

άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Αυ-
στρία». Από την πλευρά του το μέλος
του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Δυ-
τικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρα-
γιάννης, σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει
μια προσπάθεια που έχει στόχο να
προωθούνται στο εμπόριο τα άγρια
μανιτάρια της περιοχής, «τα οποία,
εφόσον υπάρξει η πιστοποίηση των
συλλεκτών μανιταριών, θα μαζεύονται
από το δάσος και θα οδηγούνται
στην κατανάλωση, προσφέροντας
στο καταναλωτικό κοινό ένα προϊόν
της περιοχής των Γρεβενών πολύ
υψηλότερο σε θρεπτική αξία και

πλούσιο σε αρώματα σε σχέση με τα
καλλιεργούμενα μανιτάρια». 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καλλιέργειες
μανιταριών σε όλη την Ελλάδα (από
την Αττική και τη Χαλκίδα, μέχρι τα
Τρίκαλα, την Κοζάνη και την Καστοριά),
ωστόσο το 70 με 80% των μανιταριών
που καταναλώνουμε στην χώρα μας
είναι εισαγωγής, ενώ καλλιεργούνται
μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες, τη
στιγμή που η δασώδης περιοχή των
Γρεβενών ευνοεί ιδιαίτερα πολυά-
ριθμες ποικιλίες άγριων αυτοφυών
μανιταριών. 
Όπως εξηγεί ο κ. Καραγιάννης, «εδώ

και χρόνια ξεκίνησε από τον ερευνητή
των μανιταριών, εκπαιδευτικό Γιώργο
Κωνσταντινίδη, μια μεγάλη προσπά-
θεια συγκέντρωσης γνώσης για τα
μανιτάρια, τα είδη και τον τρόπο ανα-
γνώρισης και συλλογής τους. Αυτή
η προσπάθεια αναγνωρίστηκε γρή-
γορα εντός και εκτός Ελλάδας και
κυρίως από γειτονικές χώρες, όπως
η Βουλγαρία, η Σερβία, η ΠΓΔΜ, η
Ιταλία και το Μαυροβούνιο, καθώς
τα παλαιότερα χρόνια ελάχιστοι μα-
νιταροσυλλέκτες γνώριζαν τα μυστικά
του μανιταριού και δεν τα αποκάλυ-
πταν πουθενά». 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Άγρια μανιτάρια: Ο «θησαυρός» των Γρεβενών
Με στόχο την ανάπτυξη αγοράς
άγριων μανιταριών στα
Γρεβενά, φορείς της περιοχής
κινούνται έντονα το τελευταίο
διάστημα προς την κατεύθυνση
της κάλυψης του σχετικού
νομοθετικού κενού στην
Ελλάδα, επιδιώκοντας την
αξιοποίηση του «δυναμικού»
της περιοχής των Γρεβενών, 
με προτεραιότητα την
πιστοποίηση των συλλεκτών
άγριων μανιταριών. 

Ηποιότητα και η νοστιμιά του είναι
αναμφισβήτητη και διεθνώς ανα-

γνωρισμένη. Πόσοι, όμως, μπορούσαν
να φανταστούν το φασόλι Πρεσπών σε
γλυκό του κουταλιού ή τουρσί; Ο Συνε-
ταιρισμός «Πελεκάνος» φροντίζει να
αναδείξει και αυτή την πτυχή του σπου-
δαίου προϊόντος! 
Η πρωτοβουλία του γυναικείου τμήματος
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φασολο-
παραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών
«Πελεκάνος», μεταμορφώνει το περίφημο
φασόλι Πρεσπών σε γλυκό του κουταλιού
και σε τουρσί, συστήνοντας με… εναλ-
λακτικό τρόπο στην αγορά –εγχώρια
και διεθνή– ένα προϊόν υψηλής ποιότητας
και διατροφικής αξίας. Για «ποιοτικά προ-
ϊόντα με βάση το πρωτογενές υλικό της
περιοχής, το φασόλι Πρεσπών» έκανε
λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος

του Συνεταιρισμού, Ελευθερία Ταντσούκη. 
Η δημιουργία της ομάδας των γυναικών
ήταν μια ιδέα του Διοικητικού Συμβουλίου
του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Πελεκά-
νος». Η ομάδα αποτελείται από οκτώ
γυναίκες-μέλη του Συνεταιρισμού αλλά
και συζύγους ή συγγενείς ανδρών-μελών
του Συνεταιρισμού. Η ηλικία τους κυ-
μαίνεται από 27 έως 48 ετών. Όλες οι
γυναίκες της ομάδας –ανεξάρτητα από
ηλικία και εμπειρία– προσφέρουν προ-
σωπική εργασία και, όπως λέει η κα Ταν-
τσούκη, «δεν υπάρχουν αδύναμα σημεία
της ομάδας, αφού όλες οι γυναίκες είναι
πρόθυμες να εργαστούν για την ανάδειξη
των προϊόντων που παράγουν, τόσο οι
ίδιες στο τμήμα όσο και στο συνεταιρι-
σμό». Με «οδηγό» τη ρήση «η ισχύς εν
τη ενώσει», οι γυναίκες υλοποίησαν την
ιδέα προώθησης του τοπικού προϊόντος

της περιοχής μέσα από τα εναλλακτικά
προϊόντα, εκτιμώντας ότι αποτελεί μια
καλή ευκαιρία περαιτέρω ανάδειξης του
προϊόντος. 
Σύμφωνα με την κ. Ταντσούκη, τα προ-
ϊόντα που παράγουν οι γυναίκες προ-
ωθούνται με το brand name του συνε-
ταιρισμού και διανέμονται από το ίδιο
δίκτυο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Λειτουργώντας μέσα στο
πλαίσιο του συνεταιρισμού οι γυναίκες-
μέλη δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα,
καθώς «το υφιστάμενο δίκτυο συνερ-
γατών του Συνεταιρισμού καθιστά πιο
εύκολη την προώθηση και των δικών
τους προϊόντων»
Τα φασόλια Πρεσπών ξεχωρίζουν για
την ποιότητά τους και έχουν χαρακτη-
ριστεί ως Προϊόν Προστατευόμενης Γε-
ωγραφικής Ένδειξης. 

Φεστιβάλ 
γευσιγνωσίας 

τοπικών προϊόντων

Τα μανιτάρια κατείχαν ξεχωριστή
θέση στον κατάλογο των προ-

ϊόντων που παρουσιάστηκαν το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο στο διεθνές
συνέδριο και φεστιβάλ γευσιγνωσίας
τοπικών προϊόντων, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του διασυ-
νοριακού προγράμματος «Ελλάδα-
Αλβανία», στο Κέντρο Πολιτισμού
του Δήμου Γρεβενών. Πέρα από τα
μανιτάρια, στο φεστιβάλ παρουσιά-
στηκαν προϊόντα όπως η φέτα Γρε-
βενών, το αλεύρι, τα όσπρια και οι
φακές της περιοχής, ο παραδοσιακός
τραχανάς, τα μήλα, το κρασί, το μέλι,
τα αρτοσκευάσματα και τα γλυκά
του κουταλιού, αλλά και παραδοσιακές
συνταγές που χρησιμοποιούν απο-
κλειστικά τα τοπικά προϊόντα. 

Το 70%-80% 

των μανιταριών που

καταναλώνουμε στην

Ελλάδα είναι εισαγωγής,

ενώ καλλιεργούνται μόνο

συγκεκριμένες ποικιλίες,

τη στιγμή που η δασώδης

περιοχή των Γρεβενών

ευνοεί πολυάριθμες

ποικιλίες άγριων

αυτοφυών μανιταριών

Από τις Πρέσπες σε όλο τον κόσμο
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Ποιοτικές ζωοτροφές από την ελληνική γη 

Η
χορήγηση στα ζώα των

χλωρών χόρτων που πα-
ράγουν τα κτηνοτροφικά
φυτά, είτε αμιγή είτε σε

συγκαλλιέργειες μειγμάτων, πραγ-
ματοποιείται συνήθως με τη βόσκηση.
Είναι δεδομένο ότι η βόσκηση των
περισσότερων κτηνοτροφικών φυτών
πρέπει να γίνεται με περιορισμούς
και προϋποθέσεις και με συγκεκριμένο
σύστημα, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι
τυμπανισμού (φουσκωμάτων) των
ζώων, αλλά και διαφορετικά όρια αν-
τοχής στη βόσκηση, ανάλογα με το
είδος του φυτού. 
Σπανιότερα και ιδιαίτερα σε ζώα που
δεν μπορούν να βοσκήσουν για διά-
φορους λόγους, χορηγείται χλωρή
νομή κτηνοτροφικών φυτών στο στά-
βλο, αμέσως μετά την κοπή τους από
τον αγρό. Η κοπή γίνεται με τα συ-
νηθισμένα χορτοκοπτικά μηχανήματα,
χειροκίνητα (κοσσιά) ή μηχανοκίνητα
και η μεταφορά στο στάβλο με κάθε
πρόσφορο μέσο. 
Η χορήγηση χλωρής νομής (χλωρών
χόρτων) στα ζώα υπαγορεύεται κά-
ποιες φορές για λόγους μειωμένης
αντοχής των φυτών στη βόσκηση ή

στη βόσκηση μεγάλων ζώων (βοοει-
δή), για να μην καταστραφεί η καλ-
λιέργεια. Βέβαια, η χορήγηση χλωρής
νομής στα ενσταβλισμένα ζώα είναι
σπάνια και γίνεται σε μικρό αριθμό
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Στη σημερινή, σύγχρονη ζωική πα-
ραγωγή, η χορήγηση χλωρού χόρτου
στο στάβλο έχει αντικατασταθεί από
ενσιρωμένες ζωοτροφές. 

Ενσιρωμένες ζωοτροφές 
ή ενσιρώματα 
Κερδίζουν ολοένα και περισσότερο
έδαφος στην κτηνοτροφία, γιατί πέρα
από το γεγονός ότι αποτελούν απα-
ραίτητο συμπλήρωμα στα σιτηρέσια
των ζώων, ιδιαίτερα το χειμώνα, πα-

ρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτή-
ματα στην παραγωγική διαδικασία
των ζωοτροφών. 
Ενσίρωση της χλωρής νομής είναι η
τεχνική της διατήρησης της χλωρής
βλαστικής μάζας των κτηνοτροφικών
φυτών, που μόλις έχει αρχίσει να μα-
ραίνεται, κάτω από αναερόβιες συν-
θήκες, μέσα σε ειδικές για το σκοπό
αυτό κατασκευές, τους σιρούς. Η δια-
τήρηση της χλωρής νομής με την εν-
σίρωση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια
ορισμένων μικροοργανισμών που
υπάρχουν σ’ αυτήν. Για να εξασφαλιστεί
η δράση των επιθυμητών μικροορ-
γανισμών μέσα στο σιρό, πρέπει η
χλωρή νομή να τεμαχιστεί και να
συμπιεστεί καλά, ώστε να δημιουρ-
γηθούν συνθήκες έλλειψης ατμο-
σφαιρικού αέρα και να αποκλειστεί
η δράση άλλων ανεπιθύμητων μι-
κροοργανισμών, που δραστηριοποι-
ούνται σε αερόβιες συνθήκες και θα
μπορούσαν να αχρηστέψουν το εν-
σίρωμα. 
Η ενσίρωση είναι επιτυχημένη, όταν
η θρεπτική αξία του τελικού προϊόντος
είναι περίπου ίδια με το αρχικό. 
Η χλωρή νομή που πρόκειται να εν-
σιρωθεί θα πρέπει να έχει υψηλή πε-

ριεκτικότητα σε ζάχαρα και ξηρά
ουσία και να έχει υψηλή πεπτικότητα
και ελκυστικότητα για τα ζώα. Επίσης,
να έχει ικανοποιητική περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα
στοιχεία.
Όλα σχεδόν τα κτηνοτροφικά φυτά,
που καλλιεργούνται για σανό, χλωρό
χόρτο ή και καρπό, είναι δυνατό να
ενσιρωθούν, άλλα πιο εύκολα και
άλλα πιο δύσκολα, με την έννοια ότι
άλλα παρουσιάζουν δυσχέρειες στην
ενσίρωση και απαιτούν πρόσθετους
χειρισμούς (μάρανση, προσθήκη ζα-

χαρούχων ουσιών ή συντηρητικών
κ.ά.) και άλλα όχι. 
Από τις δύο κύριες οικογένειες κτη-
νοτροφικών φυτών, αγρωστώδη και
ψυχανθή, τα πρώτα έχουν γενικά
υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα και
ξηρά ουσία και γι’ αυτό ενσιρώνονται
πιο εύκολα, ιδιαίτερα ο αραβόσιτος.
Έχουν, όμως, μικρή πεπτικότητα. 
Αντίθετα, τα ψυχανθή έχουν μεγάλη
περιεκτικότητα σε νερό και πρωτεΐνες,
είναι υψηλής πεπτικότητας, όμως σε
ζάχαρα παραμένει χαμηλή και γι’ αυτό
ενσιρώνονται πιο δύσκολα. 
Πολλά ενσιρώματα προέρχονται από
μείγματα ψυχανθών και αγρωστωδών,
που ή συγκαλλιεργούνται (τεχνητοί
λειμώνες) ή καλλιεργούνται χωριστά
και γι’ αυτό μειώνονται οι δυσκολίες
ενσίρωσης και η ποιότητα του ενσι-
ρώματος είναι ικανοποιητική. 
Τα κυριότερα φυτά για ενσίρωση
είναι από τα αγρωστώδη ο αραβό-
σιτος, το σόργο, το κριθάρι και η βρώ-
μη και από τα ψυχανθή σχεδόν όλα
τα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

Σανός
Σανός ονομάζεται το ξηρό χόρτο
των κτηνοτροφικών φυτών, αμιγών

ή σε συγκαλλιέργεια, κάτω από φυ-
σικές συνθήκες αποξήρανσης (με
τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας),
ύστερα από την κοπή τους σε ορι-
σμένο, συγκεκριμένο στάδιο της
ανάπτυξής τους. 
Η αποξήρανση του χλωρού χόρτου
στην ύπαιθρο γίνεται στο έδαφος ή
πάνω σε στηρίγματα από τρίποδα ή
πάνω σε σύρματα και ακολουθεί το
δέσιμο σε μπάλες, ορθογώνιες ή κυ-
λινδρικές, που μεταφέρονται στο
στάβλο ή τοποθετούνται οι ειδικές
θυμωνιές, προστατευμένες από τις

βροχοπτώσεις με νάιλον, για να χο-
ρηγηθούν στα ζώα εν καιρών. 
Εκτός από τη φυσική αποξήρανση
του χλωρού χόρτου των κτηνοτρο-
φικών φυτών στον αγρό, σε ορισμένα
φυτά, αλλά και σε περιοχές υψηλών
βροχοπτώσεων, πραγματοποιείται
τεχνητή αποξήρανση με διοχέτευση
ρεύματος θερμού αέρα μέσα σε ειδικά
κατασκευασμένους χώρους. Η τε-
χνητή αποξήρανση, που όπως είναι
φυσικό ανεβάζει το κόστος παραγω-
γής, πραγματοποιείται κυρίως σε
πλούσια χόρτα, όπως το χόρτο της
μηδικής και αποσκοπεί κυρίως στην
παραγωγή μηδικαλεύρου ή συμπή-
κτων μηδικής. Οι μορφές αυτές των
ζωοτροφών, όπως και ο σανός, δια-
τηρούνται στην αποθήκη για μεγάλο
διάστημα και χορηγούνται στα ζώα
σταδιακά, οποιαδήποτε εποχή και
αν χρειαστεί. 

Καρποί 
Η χορήγηση στα ζώα καρπών κτη-
νοτροφικών φυτών, αυτούσιων ή
αλεσμένων, αποτελεί συνηθισμένη
πρακτική και είναι εντελώς απαραίτητη
για το συμπλήρωμα του σιτηρεσίου
τους, ιδίως τους χειμερινούς μήνες.

Όπως όλες οι συμπυκνωμένες ζωο-
τροφές, έτσι και οι καρποί πρέπει να
χορηγούνται σε περιορισμένες πο-
σότητες, ανάλογα με το είδος του
καρπού και την κατηγορία των ζώων,
για να αποφεύγονται δυσάρεστες
συνέπειες από κάποια φυτά (π.χ.
σόργο κ.ά.). 
Για τους καρπούς, ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίνεται στην περιεκτικότητά
τους σε υγρασία, που δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 13,0-13,5%, ώστε η
αποθήκευση να είναι μακρά και
ασφαλής.

Την προηγούμενη εβδομάδα αναλύσαμε τη μεγάλη οικονομική
σημασία και τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας 
των κτηνοτροφικών φυτών. Αξίζει να δούμε τώρα 
τους κυριότερους τύπους ζωοτροφών και τη χρήση τους,
ξεκινώντας από τη χλωρή νομή 

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(μέρος β’)
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Ο
ύτως ή άλλως το

μέλι θεωρείται δυ-
ναμωτικό. Τί γίνε-
ται όμως όταν εμ-

πλουτίζεται με υπερτροφές;
Αυτή η εντυπωσιακή παραλ-
λαγή του κρητικού βιολογικού
μελιού Τοπλού κερδίζει τις εν-
τυπώσεις και μια θέση στις
αγορές του εξωτερικού. Η εται-
ρεία Si-Mel του κ. Γιώργου
Σαββιδάκη από τη Σητεία το
εξάγει σε πέντε χώρες. 
Ο ίδιος ασχολείται με τα με-
λίσσια από 13 ετών. Μελισσο-
κόμος ο παππούς του, είχε δια-
κόσιες κυψέλες, ήθελε να του
μάθει τη δουλειά και τελικά
φαίνεται πως ορθά επέμεινε.
Ο κ. Γιώργος Σαββιδάκης ξε-
κίνησε με μια εταιρεία
με βιολογικά λάδια
και στη συνέχεια, το
2000, όταν υπήρχε
ζήτηση και για άλλα
προϊόντα, καταπιά-
στηκε και με το μέλι,
επαγγελματικά αυ-
τή τη φορά. Μέλι εί-
χαν πάντα ως οικογένεια
για τους ίδιους, αλλά η επαγ-
γελματική ενασχόληση αλλάζει
τα πράγματα, καθώς η μελισ-
σοκομία είναι κοπιαστική και
ακριβή εργασία που απαιτεί
τεχνογνωσία. 
Ακόμη πιο δύσκολο είναι να

παράγεις βιολογικό μέλι, όπως
το δικό τους, με συγκεκριμένες
προδιαγραφές, τις οποίες τη-
ρούν πιστά. Όσο για τις συ-
νεργασίες τους με ντόπιους
μελισσοκόμους, υπάρχουν
ασφαλιστικές δικλείδες και
έλεγχοι που τους επιτρέπουν
να είναι σίγουροι για το προϊόν
τους. Και έτσι, λόγω ποιότητας,
απέσπασαν βραβείο στο Διε-
θνή Διαγωνισμό Βιολογικού
Μελιού «BIOLMIEL», πριν από
δύο χρόνια, στην Ιταλία. 
Σήμερα, παράγουν είκοσι δια-
φορετικούς κωδικούς προϊόν-
των και η ετήσια παραγωγή
τους έφτασε τους 30 τόνους
θυμαρίσιο μέλι και άλλους

δέκα τόνους πευκόμελο.
Το 60% της παρα-

γωγής τους φεύ-
γει για το εξω-

τερικό και
ταξιδεύει

ως τον Καναδά, την Αυστραλία,
τη Γαλλία, την Ελβετία και τη
Γερμανία. Μάλιστα, μπήκαν
και σε μεγάλη γερμανική αλυ-
σίδα καταστημάτων. 

Πώς ήρθαν 
τα superfoods
Τα δυο του παιδιά αποφάσι-
σαν να ασχοληθούν με την
οικογενειακή επιχείρηση, μετά
τις σπουδές τους. Ο Μάνος
σπούδασε πληροφορική και
η Σοφία λογιστική, αλλά τους
κέρδισαν τα μελίσσια. Ερχό-
μενοι λοιπόν στην επιχείρηση
έφεραν και φρέσκιες ιδέες,
για να βάλουν τη δική τους
«πινελιά» στο μέλλον της.
Όπως τονίζει στην «Παραγω-
γή» ο πατέρας τους, κ. Γιώρ-
γος, «παντρέψαμε την εμ-
πειρία με νέες ιδέες». Έτσι,
το περασμένο καλοκαίρι βγή-
κε στην αγορά το μέλι με τα

superfoods.
Βιολογικό θυμα-
ρίσιο μέλι εμ-
πλουτισμένο με
γκότζι μπέρι, ιπ-
ποφαές, κράνμ-
περι και μπλούμ-

περι πήγαν καλά στο εξωτερικό,
τα μηνύματα ήταν θετικά. Τα
superfoods τα εισάγουν, αλλά
υπάρχουν συζητήσεις και για
ελληνικής παραγωγής πρώτες
ύλες. Έχουν βρει ελληνικό ιπ-

ποφαές και μπλούμπερι, ενώ
ενδέχεται να συνεργαστούν
με τους παραγωγούς. 

Το μάρκετινγκ και 
οι αγορές
Στην ελληνική αγορά, που η
κρίση έχει αφήσει το σημάδι
της, δύσκολα πωλούν. Οι προ-
μηθευτές δεν πληρώνουν και
έτσι έχουν κάποιους επιλεγ-
μένους συνεργάτες. Τα προ-
ϊόντα τους φιλοξενούν μερικά
μαγαζιά σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη και περισσότερα
στην Κρήτη. 
Εξάγουν συστηματικά από το
2008 και στόχος του κ. Σαββι-
δάκη είναι να γίνουν εξολο-

κλήρου εξαγωγική επιχείρηση,
με το 100% της παραγωγής
τους να διατίθεται στο εξωτε-
ρικό. «Έχουμε καλό όνομα στην
αγορά, μας ζητούν από μόνοι
τους», τονίζει ο ίδιος και επι-
σημαίνει πως στο εξωτερικό
είναι μείζονος σημασίας το τι
εμβέλεια έχει ο συνεργάτης
σου, που μπορεί να σε πάει. 
Η επιχείρηση συμμετέχει σε
πολλές εκθέσεις, όπως η πρό-
σφατη Anuga στη Γερμανία,
ενώ πήγε και στο Κίεβο, προ
μηνών με κρητική επιχειρη-
ματική αποστολή. Το μάρκε-
τινγκ το έχει αναλάβει ο γιος,
Μάνος Σαββιδάκης. Βασικό
τους «όπλο», όπως επισημαί-
νει, είναι η υψηλή ποιότητα
των προϊόντων τους, που είναι
Σητειακά. «Το ενδιαφέρον του
κόσμου αυξάνεται συνεχώς
για καλά προϊόντα», υπογραμ-
μίζει ο Μάνος. Ο ίδιος επιθυμεί
να έχουν ως βάση το εξωτε-
ρικό, αλλά θέλει και το ελλη-
νικό καταναλωτικό κοινό να
γνωρίσει το μέλι τους. «Δεν
γίνεται να παράγουμε τόσο
ποιοτικά προϊόντα και να κα-
ταναλώνουμε μόνο εισαγό-
μενα», τονίζει ο ίδιος. 

ΓΚΟΤΖΙ ΜΠΕΡΙ, ΙΠΠΟΦΑΕΣ, ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΙ «ΔΕΝΟΥΝ» ΜΕ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΕΛΙ

Μέλι με υπερτροφές, ό,τι πρέπει για εξαγωγές

Η εμπειρία με 

τις φρέσκιες ιδέες

«γέννησαν» ένα

προϊόν που κερδίζει 

το ενδιαφέρον 

των ξένων

Σε πέντε χώρες φτάνει το κρητικό μέλι με 
υπερτροφές, μια καινοτομία της οικογένειας 
Σαββιδάκη από τη Σητεία της Κρήτης. 

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)
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Η κυριότερη μετασυλλεκτική μεταχείριση των καρπών κερασιάς
είναι η διαλογή και ταξινόμηση των συγκομισμένων κερασιών. 
Ο κλασικός τρόπος διεξαγωγής τους γίνεται με το χέρι επί του
αγρού. Μέθοδος χρονοβόρα, με υψηλό κόστος και με μεγάλα
περιθώρια λάθους. Επίσης απαιτεί εργατικά χέρια, γεγονός που
στερεί προσωπικό από τις ανάγκες συγκομιδής των κερασιών,
που είναι η πιο απαιτητική καλλιεργητική εργασία της
κερασοκαλλιέργειας.

Γράφουν οι 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ, 
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας,
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΠΤΣΗΣ, Α.Σ.Κ. Φλαμουριάς 

Τ
α τελευταία χρόνια, με τη

βοήθεια της τεχνολογίας,
χρησιμοποιούνται από πολ-
λές συνεταιριστικές και ιδιω-

τικές μονάδες τυποποίησης, σύγχρο-
νες γραμμές διαλογής, ταξινόμησης
και συσκευασίας των συγκομισμένων
καρπών κερασιάς. Μέθοδος, η οποία
αντικαθιστά την εργασία στον αγρό,
μειώνει δραστικά το κόστος διεξα-
γωγής της διαλογής και ταξινόμησης,
παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης
των καρπών και βάσει ιδιαίτερων
ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως ο
χρωματισμός, διεκπεραιώνεται τα-
χύτερα και ελαχιστοποιεί τα περιθώρια
λάθους.

Μηχανολογικός εξοπλισμός
σύγχρονης γραμμής διαλογής
και τυποποίησης
Τα κυριότερα μηχανολογικά μέρη
μίας σύγχρονης γραμμής διαλογής
και τυποποίησης, αναφορικά είναι: 
8Υδροκούλερ (Hydrocooler).
8Σύστημα ψύξης και κυκλοφορίας
χρησιμοποιούμενου νερού από το
σύστημα.
8Δεξαμενή τροφοδοσίας του συ-
στήματος με συγκομισμένα κεράσια
και διαχωρισμού από σκουπίδια και
πολύ μικρού μεγέθους καρπούς, σε
κρύο νερό.
8Ταινία μεταφοράς των καρπών στο
σύστημα διαχωρισμού ποδίσκων.
8Σύστημα διαχωρισμού των ποδί-
σκων κερασιών που αποτελείται είτε
από δίσκους αποχωρισμού είτε από
σύστημα αποχωρισμού με στροβι-
λισμό του νερού.

8Σύστημα μηχανικού καλιμπραδό-
ρου με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενους
κυλίνδρους διαφόρων μεγεθών ή
σύστημα ογκοδιαλογής και χρωμο-
διαλογής με κάμερες.
8Σύστημα εκφόρτωσης των ταξι-
νομημένων κερασιών με αέρα.
8Ταινία μεταφοράς ταξινομημένων
κατά μέγεθος καρπών.
8Σύστημα σωληνώσεων για μετα-
φορά των κερασιών σε κρύο νερό.
8Τμήμα διαχωρισμού των ταξινο-
μημένων κερασιών και αποστολής
σε διαδρόμους ποιοτικής διαλογής
από διαλογήτριες.
8Κυλιόμενοι διάδρομοι τελευταίας
ποιοτικής διαλογής από διαλογή-
τριες.
8Τμήμα συσκευασίας σε διάφορους
τύπους κιβωτίων ή κουτιών, με τη
χρήση ηλεκτρονικών ζυγών.
8Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής
ποιότητας και ποσότητας ανά παρα-
γωγό.

Διαλογή, ταξινόμηση και
τυποποίηση με χρήση
ηλεκτρονικού καλιμπραδόρου
Τα συγκομιζόμενα κεράσια παραδί-
δονται από τους παραγωγούς σε μι-
κρού μεγέθους πλαστικά κιβώτια
(κλουβάκια), χωρίς να έχει γίνει διαλογή
και ταξινόμηση αυτών επί του αγρού.
Φυσικά, αποφεύγεται όσο γίνεται να
συγκομιστούν πολύ μικρά ή σκισμένα
κεράσια. 
Η διαδικασία διαλογής και ταξινόμη-
σης ξεκινάει με την τοποθέτηση των
παλετών με τα πλαστικά κιβώτια, σε
θάλαμο υδροκούλερ για είκοσι λεπτά

(Φωτ. 1). Σκοπός αυτής της κίνησης
είναι το κατέβασμα του περιβάλλοντος
θερμοκρασίας αγρού που βρίσκονται
οι συγκομισμένοι καρποί κερασιάς,
στους 3oC-4oC. Αποτέλεσμα είναι η
ενυδάτωση, η ενίσχυση της ικανότητας
συντήρησης και η εμφάνιση όψης
φρεσκάδας του καρπού. 
Να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο, ότι
διαλογημένοι καρποί κερασιάς επί
του αγρού μπορούν να διακινηθούν
στο εμπόριο απευθείας, αφού περά-
σουν από υδροκούλερ, για την ενί-
σχυση της συντηρησιμότητάς τους

και λόγω σύνθεσης, κατεβάζει τη
θερμοκρασία ταχύτερα στα επιθυμητά
επίπεδα (Φωτ. 3). Με παρόμοιο τρόπο
γίνεται και η ψύξη του νερού του
υδροκούλερ. 
Στη δεξαμενή τροφοδοσίας γίνεται
η πρώτη διαλογή. Φύλλα, αποξηρα-
μένες στεφάνες ανθέων, μικροί καρποί,
καθώς και καρποί προσβεβλημένοι
από ραγολέτη, λόγω του ότι παρου-
σιάζουν κοιλότητα στη σάρκα, δια-
χωρίζονται από τον κύριο όγκο της
μάζας των καρπών, μέσω της άνωσης
στο νερό, καθότι είναι πολύ ελαφριά

Κατόπιν, τα καθαρά κεράσια από
σκουπίδια οδηγούνται με κυλιόμενη
ταινία ανόδου στο στάδιο διαχωρι-
σμού των ποδίσκων (Φωτ. 4). 
Το επόμενο στάδιο είναι αυτό του
διαχωρισμού των ποδίσκων των δι-
πλών και τριπλών καρπών κερασιάς.
Αυτό γίνεται γιατί έτσι απαιτείται από
τη σύγχρονη τάση τυποποίησης, αλλά
και επειδή είναι πολύ πιθανό οι καρποί
με ενωμένους ποδίσκους να είναι
διαφορετικής ποιοτικής κατηγορίας. 
Το σύστημα διαχωρισμού των ποδί-
σκων αποτελείται είτε από δίσκους

και την εμφάνιση όψης φρεσκάδας,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για το
λόγο αυτό κυκλοφορούν και φορητά
υδροκούλερ, που μπορούν να κάνουν
αυτή την εργασία επί του αγρού.
Επόμενο στάδιο είναι η παροχή των
συγκομισμένων καρπών στη δεξα-
μενή τροφοδοσίας του συστήματος
(Φωτ. 2). Η δεξαμενή τροφοδοσίας
είναι γεμάτη με κρύο νερό θερμο-
κρασίας 2,5oC-3oC, το οποίο νερό
χρησιμοποιείται και στη λειτουργία
όλου του συστήματος διαλογής και
ταξινόμησης. Το νερό ψύχεται συνεχώς
και διατηρείται στην ως άνω θερμο-
κρασία με ειδικό σύστημα ψύξης και
κυκλοφορίας αυτού. 
Η ψύξη του νερού γίνεται με τη βοή-
θεια δεξαμενής που διαπερνάται από
σύστημα πολλαπλών σωληνώσεων
που διαρρέονται από γλυκόλη, ουσία
που έχει αντικαταστήσει το φρέον

και οδηγούνται με κυλιόμενη ταινία
σε δοχεία απόρριψης. 
Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει και η εμ-
πειρία του χειριστή που εκφορτώνει
τους συγκομισμένους καρπούς. Πρέ-
πει να υπάρχει σταθερός ρυθμός εκ-
φόρτωσης για να μην «πέφτει» πολύ
φορτίο μαζί, ώστε να συμφορίζεται
το σύστημα, αλλά ούτε και λίγο φορτίο,
ώστε να αποβαίνει ασύμφορη οικο-
νομικά η λειτουργία του συστήματος.

αποχωρισμού είτε από ειδικό σύστημα
αποχωρισμού με στροβιλισμό του
νερού, σε ακόμη πιο σύγχρονα συ-
στήματα. Ειδικά με το σύστημα απο-
χωρισμού του ποδίσκου με στροβι-
λισμό νερού, εκμηδενίζονται οι απώ-
λειες καρπών από χτυπήματα ή μω-
λωπισμούς, μετά από αυτή τη μετα-
χείριση. 
Τα διαχωρισμένα κεράσια οδηγούνται
κατόπιν, με τη βοήθεια κυλιόμενης

Κεράσια: Στις αγορές με σύμμαχο      

3Σύστημα σωληνώσεων ψύξης νερού
με τη βοήθεια γλυκόλης. 4Κυλιόμενη ταινία ανόδου μεταφοράς των

καθαρών κερασιών στο επόμενο στάδιο.

9Κυλιόμενοι
διάδρομοι
τελευταίας
ποιοτικής
διαλογής από
διαλογήτριες.

1Θάλαμος υδοκούλερ (hydrocooler). 2Δεξαμενή τροφοδοσίας του συστήματος και ταινία
απόρριψης σκουπιδιών.

8Σύστημα σωληνώσεων για την αποστολή των
ταξινομημένων κερασιών σε διαδρόμους
ποιοτικής διαλογής από διαλογήτριες.



ταινίας, στο μηχανικό καλιμπραδόρο
με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενους κυ-
λίνδρους διαφόρων μεγεθών. Η ηλε-
κτρονική ρύθμιση των κυλίνδρων γί-
νεται με βάση το εκτιμώμενο μέγεθος
καρπού του φορτίου που δουλεύεται
τη συγκεκριμένη στιγμή ή με βάση
τα χαρακτηριστικά μεγέθους του
καρπού ανά ποικιλία, αν δηλαδή είναι
μεγαλόκαρπη ή όχι. 

                               ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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8Αποφεύγεται η εργασία της διαλογής στον αγρό,
που γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες πολλές
φορές και απελευθερώνεται χρήσιμο εργατικό
δυναμικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις
ανάγκες συγκομιδής των κερασιών, της πιο απαι-
τητικής καλλιεργητικής εργασίας στην κερασο-
καλλιέργεια.
Μπορεί, επίσης, να εξοικονομηθεί εργατικό προ-
σωπικό, που ήταν επιφορτισμένο με την εργασία
της διαλογής επί του αγρού, έχοντας θετικό
αντίκτυπο στο κόστος εργατικών της διαδικασίας
συγκομιδής. 
8Μειώνεται δραστικά το κόστος διεξαγωγής της
διαλογής και ταξινόμησης στο 1/3 από αυτό με
το χέρι. Από πρόχειρους υπολογισμούς το κόστος
με τη χρήση καλιμπραδόρου περιορίζεται περίπου
στα 0,09 €/κιλό, ενώ η ίδια εργασία με το χέρι επί
του αγρού, κοστολογείται περίπου στα 0,27 €/κιλό. 
Το κόστος αυτό μειώνεται περισσότερο στις νέες
πολύ μεγαλόκαρπες ποικιλίες, λόγω του ότι το
σύστημα δουλεύει μεγαλύτερο όγκο παραγωγής
σε μικρότερο χρόνο. 
Η μείωση αυτή θα μπορούσε να περάσει στον κα-
ταναλωτή, ώστε να γίνει ελκυστικότερο εμπορικά
το τελικό προϊόν. 
8Διεκπεραιώνεται ταχύτερα η όλη διαδικασία.
Η δυναμικότητα διαχείρισης μιας σύγχρονης
μονάδας τυποποίησης είναι 2-5 τόνοι κερασιού

ανά ώρα, που μπορεί να φτάσει και τους 6 τόνους
ανά ώρα σε ακόμη πιο σύγχρονες μονάδες. 
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις που διαθέτουν
σύστημα μηχανικού καλιμπραδόρου με ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενους κυλίνδρους ή κάμερες ογκοδια-
λογής-χρωμοδιαλογής, μπορούν να διαχειριστούν
και προϊόν γειτονικών κερασοπαραγωγικών
περιοχών, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη απόσβεση
της επένδυσης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας. 
8Παρέχεται η δυνατότητα ταξινόμησης των κε-
ρασιών και βάσει ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών, όπως ο χρωματισμός, με αποτέλεσμα
να μπορούν να ικανοποιηθούν και απαιτητικότερες
αγορές και καταναλωτικό κοινό, που αποζητούν
κεράσι ενιαίου βαθμού ωρίμανσης. 
8Ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται τα περιθώρια
λάθους στη διαλογή και ταξινόμηση κερασιών,
σε σχέση με αυτά που δουλεύονται στο χέρι. Η
ταξινόμηση με καλιμπραδόρο ή κάμερες ογκο-
διαλογής-χρωμοδιαλογής μπορεί να φτάσει και
ακρίβεια 0,25 του χιλιοστού ανά καρπό.
Επειδή στην ταξινόμηση κατά κατηγορία μεγέθους
δεν επεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, καθίσταται αξιόπιστο
και αδιαμφισβήτητο το σύστημα. Η ηλεκτρονική
καταγραφή της ποιότητας και ποσότητας ανά πα-
ραγωγό, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια
του συστήματος και βοηθάει στην καλύτερη ορ-
γάνωση της εμπορίας του κερασιού.

8Υψηλό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος.
Σε μικρές μονάδες ή συνεταιρισμούς, με περιορισμένο όγκο διαχείρισης παραγόμενων κερασιών, το
κόστος αυτό καθίσταται απαγορευτικό.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρονικού καλιμπραδόρου

Σ’ αυτό το σημείο γίνεται η κύρια ποι-
οτική ταξινόμηση των κερασιών κατά
κατηγορία μεγέθους. 
Σε πιο σύγχρονες μονάδες τυποποί-
ησης χρησιμοποιούνται ειδικές κά-
μερες, για αυτόματη ογκοδιαλογή ή
ακόμη και χρωμοδιαλογή, χωρίς τη
χρήση καλιμπραδόρου. Οι κάμερες
με τη βοήθεια λογισμικού προγράμ-
ματος αναλύουν σε κλάσματα του
δευτερολέπτου τους περιστρεφόμε-

ράς σε σύστημα σωληνώσεων, όπου
και πάλι χρησιμοποιείται ροή κρύου
νερού θερμοκρασίας 2,5oC-3oC, απ’
όπου θα οδηγηθούν στο τελικό στάδιο
ποιοτικής διαλογής, σε κυλιόμενους
διάδρομους με τη βοήθεια διαλογή-
τριων. 
Σε πολύ σύγχρονα συστήματα η εκ-
φόρτωση των ταξινομημένων κερα-
σιών σε ταινία μεταφοράς γίνεται με
τη χρήση αέρα, για την καλύτερη

σιών ανάλογου βάρους που χρειάζεται
για το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο
κιβώτιο, ανοίγει αυτόματα και αφήνει
τον ακριβή όγκο προϊόντος και κατόπιν
ξανακλείνει φράσσοντας τη ροή κε-
ρασιών προς τα κιβώτια. Έτσι απο-
φεύγεται η συμφόρηση στο τμήμα
συσκευασίας και η απώλεια εμπορικού
προϊόντος από σύνθλιψη, πτώση στο
έδαφος κ.ά. 
Η διαδικασία τυποποίησης ολοκλη-
ρώνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής της ποιότητας και πο-
σότητας ανά παραγωγό, για την κα-
λύτερη οργάνωση της εμπορίας και
την πιστοποίηση της διαφάνειας του
συστήματος (Φωτ. 11 και 12). 
Το τελικό συσκευασμένο προϊόν απο-
θηκεύεται σε ψυγεία συντήρησης
στους 2oC-2,5oC και σχετική υγρασία
85%-90%, μέχρι να διατεθεί στο εμ-
πόριο (Φωτ. 13). 
Βασικός κανόνας στη συντήρηση του
κερασιού είναι ότι η θερμοκρασία
θα πρέπει να βαίνει μειούμενη σε
όλη τη διαδικασία διαλογής, ταξινό-
μησης και τυποποίησης. Δηλαδή πτώ-
ση από τη θερμοκρασία αγρού στους
3oC-4oC μέσω του υδροκούλερ, δια-
λογή και ταξινόμηση με τη βοήθεια
κρύου νερού στους 2,5oC-3oC και
τέλος αποθήκευση στους 2oC-2,5oC,
όπως προαναφέρθηκε. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ και μια ιδιο-
κατασκευή που χρησιμοποιείται και
διευκολύνει τη συσκευασία των με-
ταφερόμενων με ταινία κερασιών,
σε κιβώτια. Αποτελείται από έναν
φράκτη της ροής των κερασιών στο
τέλος της ταινίας και από ένα ρυθμι-
ζόμενο αντίβαρο, αναλόγως του βά-
ρους του προϊόντος, στο αντίστοιχο
κιβώτιο που θα συσκευαστεί (Φωτ.
10). Όταν μαζευτεί ποσότητα κερα-

ασφάλεια των καρπών από χτυπήματα
και μωλωπισμούς. Ακολουθεί η τε-
λευταία ποιοτική διαλογή, σε κυλιό-
μενες ταινίες, με τη βοήθεια διαλο-
γητριών (Φωτ. 9), για την αφαίρεση
πιθανόν τραυματισμένων καρπών
από τη διαδικασία της τυποποίησης. 
Το τελικό προϊόν οδηγείται στο τμήμα
συσκευασίας, σε διάφορους τύπους
κιβωτίων ή κουτιών, με τη χρήση ηλε-
κτρονικών ζυγών. 

      την τεχνολογία

Σε πιο σύγχρονες

μονάδες τυποποίησης

χρησιμοποιούνται ειδικές

κάμερες, για αυτόματη

ογκοδιαλογή ή ακόμη 

και χρωμοδιαλογή, 

χωρίς τη χρήση

καλιμπραδόρου

(+)

(--)
5Σύστημα διαχωρισμού ποδίσκων

με δίσκους αποχωρισμού. 6Μηχανικός καλιμπραδόρος με ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενους κυλίνδρους. 7Ταινία μεταφοράς ταξινομημένων κερασιών,

διαφόρων κατηγοριών.

10Φράκτης ροής κερασιών.11Ηλεκτρονικός
πίνακας
καταγραφής
της ποιότητας
και ποσότητας
ανά παραγωγό,
στο τέλος των
διαδρόμων
ποιοτικής
διαλογής.

12Τελάρα τελικού
προϊόντος
αποθηκευμένα σε
ψυγείο συντήρησης.

νους κατά 90ο καρπούς κερασιών
σε τρεις διαστάσεις και τους ταξινο-
μούν βάσει μεγέθους. Επίσης, μπορούν
να κάνουν ταυτόχρονα και χρωμο-
διαλογή σε κλίμακες του κόκκινου,
με τη βοήθεια λογισμικών προγραμ-
μάτων και πάλι. Η ταξινόμηση βάσει
χρώματος έχει ουσία εφαρμογής στις
περιπτώσεις που τα κεράσια έχουν
συγκομιστεί σε ένα χέρι, με αποτέ-
λεσμα να υπάρχουν μέσα στον όγκο
προϊόντος και άγουροι ή διαφορετικού
σταδίου ωρίμανσης καρποί. Στις σύγ-
χρονες τάσεις τυποποίησης, η ταξι-
νόμηση κερασιών βάσει χρώματος
τείνει να γίνει απαραίτητη. 
Τα ταξινομημένα κατά κατηγορία κε-
ράσια οδηγούνται με ταινία μεταφο-
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Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
Το τέλος του
«κιρχνερισμού» φέρνει
και πάλι τη χώρα ένα
βήμα πριν το χάος
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ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΤΡΟΪΚΑ – ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ
Ο νέος κανονισμός για
τον Τύπο στη Βρετανία
φέρνει σε πρώτο πλάνο
τα όρια της ενημέρωσης

Χ.Α.: ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ
1.250 ΜΟΝΑΔΩΝ
«Χωνεύει» τα υψηλά
κέρδη του Οκτωβρίου 
η αγορά, που έκανε ράλι
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ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ EUROBANK
«Μπλόκο» τρόικας σε Fairfax 
και Third Point και τελεσίγραφο
πως θα πρέπει να περάσει 
σε τραπεζικό όμιλο

ΤΑΜΕΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΤΕ 
ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Κινδυνεύουν 600.000 οφειλέτες
σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ που έχουν
χρέη άνω των 5.000 ευρώ 
Οι σωρευμένες-συνολικές
οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
ανέρχονται στα 21 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων το ένα τρίτο
δημιουργήθηκε τα 4 χρόνια 
του μνημονίου 

n Μαραθώνιος προβλέπεται 
ο νέος γύρος
διαπραγματεύσεων

n Ελάχιστες οι πιθανότητες
για συμφωνία πριν 
από το Eurogroup 
της 14ης Νοεμβρίου

n Δεν «βγαίνει»
ο προϋπολογισμός 
του 2014

«ΜΕΤΡΑ
ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ!»

>8-9



Α
πό τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης απει-
κόνισης συνταξιοδοτικών παροχών που
εκδίδει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκύπτει ότι

για 222.000 συνταξιούχους κάτω των 55 ετών πλη-
ρώνουμε 2,095 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο (0,9
δισ. οι συνταξιούχοι κάτω των 50 και 1,2 δισ. οι συν-
ταξιούχοι από 51 έως 55 ετών). 
Αν υπολογίσουμε ότι από την ακραία υπερφορολόγηση
όλων των ακινήτων, όπως είναι το «χαράτσι», τα
προσδοκώμενα έσοδα για το 2013 είναι 2,9 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, είναι σαφές ότι όσα αποδίδουν οι
εξοντωτικοί φορολογικοί συντελεστές επί της ακίνητης
περιουσίας των Ελλήνων πηγαίνουν στις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις κάτω από τα 55 ή ακόμα και από
τα 50, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα επιδοτούμενες
από τον προϋπολογισμό, αφού ούτε κατά διάνοια δεν
έχουν πληρωθεί αντίστοιχες εισφορές για τις συντάξεις
αυτές. 
Με την εξαίρεση των αναπηρικών συντάξεων, ποια
δικαιολογία υπάρχει; Καμία! 
O εκρηκτικός συνδυασμός αλόγιστων προνομίων,
όπως είναι οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, με εξω-
πραγματικές αυξήσεις φορολογικών βαρών για ακίνητα,
επιχειρήσεις και εισοδήματα, εξοντώνει την ιδιωτική
οικονομική δραστηριότητα, απομακρύνει νέες παρα-
γωγικές επενδύσεις και οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας.
Και το πιο παράλογο: με βάση τα στοιχεία του υπουργείου
Εργασίας, οι συνταξιούχοι κάτω των 55 παίρνουν κατά
μέσο όρο μεγαλύτερες συντάξεις από τους γέροντες
συνταξιούχους που είναι άνω των 70 ετών. 
Λεφτά μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά και αυτή η κυ-
βέρνηση ακολουθεί πολιτικές παροχών προς συγκε-
κριμένους προνομιούχους του παλιού πολιτικού συ-
στήματος. 
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«Δεν είναι δυνατόν η τρόικα, που
έχει νομίμως συσταθεί, αλλά στη
λειτουργία της επεμβαίνει στη
ζωή των ανθρώπων, να μην είναι
υπόλογη σε κάποιον θεσμό». Με
τα λόγια αυτά, από την Αθήνα
μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου… έτριξε

τα δόντια στην τρόικα, την οποία
κάλεσε να εξηγήσει, μεταξύ άλλων,
την εξέλιξη του ελληνικού προ-
γράμματος. Παράλληλα, ο Μάρτιν
Σουλτς υπογράμμισε την προθυμία
του να συμβάλει στην ενίσχυση
της εμπιστοσύνης των επενδυτών
προς την ελληνική οικονομία,
αλλά και της αυτοπεποίθησης
των ίδιων των Ελλήνων. Αυτή η
«επίθεση φιλίας» ίσως και να
μην είχε παρά μόνο επικοινωνιακή
σημασία, αν ο κ. Σουλτς δεν ήταν
κορυφαίο στέλεχος των Γερμανών
Σοσιαλδημοκρατών, που ετοι-
μάζονται να συγκυβερνήσουν
με τους Χριστιανοδημοκράτες
της Μέρκελ…
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Ο πρώτος Δημοκρατικός δήμαρχος
της Νέας Υόρκης εδώ και 20 χρό-
νια, εξελέγη πιο άνετα απ’ ό,τι
προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.
Ο προερχόμενος από την αριστερή
πτέρυγα των Δημοκρατικών
Μπιλ ντε Μπλάζιο, διαδέχεται
τον δεξιό Μάικλ Μπλούμπεργκ,

ο οποίος επί 12 χρόνια διοίκησε
με «πυγμή» την πολυπληθέστερη
πόλη των ΗΠΑ. Ο πανύψηλος –
και κατά πολλούς ελαφρώς…
τεμπέλης– Ντε Μπλάζιο έκανε
λόγο για «μία νέα κατεύθυνση
για την πόλη μας», η οποία ίσως
συνοψίζεται στο προεκλογικό
του σύνθημα «να έρθουν κοντά
οι πλούσιοι με τους φτωχούς κα-
τοίκους». Ο Ντε Μπλάζιο ζήτησε
«ριζικά προοδευτική αλλαγή»
από τις πολιτικές της «εποχής
Μπλούμπεργκ», ο οποίος πάντως
άφησε πίσω του μία πόλη, την
οποία πολλοί Νεοϋορκέζοι θε-
ωρούν πλέον «ασφαλέστερη και
πιο πράσινη»…
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Έτοιμος να βγάλει την Ελλάδα
από το μνημόνιο, βέβαιος για
την επίτευξη πλεονάσματος φέτος
και ανάπτυξης το 2014 και απο-
φασισμένος να υπερασπιστεί τη
Δημοκρατία έναντι όσων στο-
χεύουν στην αποσταθεροποίησή
της, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός

στη συνέντευξή του στην εκπομπή
«Ανατροπή». Μεγάλη είδηση δεν
προέκυψε από τη συνέντευξη,
εκτός ίσως από τις σκέψεις του
Μαξίμου για μεταφορά της αρ-
μοδιότητας φορολόγησης των
ακινήτων στους δήμους, ωστόσο
δύο σημεία από τα όσα είπε ο
Αντώνης Σαμαράς προκάλεσαν
αντιδράσεις και εντός της Ν.Δ.:
το πρώτο ήταν η εξαγγελία για
δωρεάν wi-fi πανελλαδικά, που
παρομοιάστηκε με το… παν-
τεσπάνι της Μαρίας Αντουανέτας
και το δεύτερο, η σπουδή του να
«αθωώσει» τον Ευ. Βενιζέλο από’
όσα του προσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ψηλά ο πήχης, χαμηλή η πτήση. 
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Λ
ίγο έλειψε οι συνωμοσιολόγοι να ανακαλύψουν δάκτυλο
της κυβέρνησης πίσω από τη σφοδρή κακοκαιρία που
έπληξε την Αττική την Τετάρτη, ημέρα κινητοποιήσεων

των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αφού οι
ουρανοί περίμεναν τη συγκεκριμένη μέρα για να… ανοίξουν
και να πλημμυρίσουν τα πάντα, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα
παρατεταμένης καλοκαιρίας. Η βροχή λειτούργησε ανασταλτικά
για τη συμμετοχή στην πορεία προς τη Βουλή που είχαν οργανώσει
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αν και δεν έλειψαν οι «γενναίοι» που κρατώντας
ομπρέλες έδωσαν το «παρών» και έστειλαν μήνυμα στην
κυβέρνηση. Πολλοί περισσότεροι, πάντως, ήταν για άλλη μία
φορά εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν στους δρόμους της Αθήνας,
υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες…

Που πάνε τα λεφτά 
(που δεν υπάρχουν…)

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

«Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τόσο την
ιδέα για τα καινούργια εκπτωτικά δεκαή-
μερα όσο και για το άνοιγμα
των καταστημάτων την Κυ-
ριακή. Κάναμε, λοιπόν,

πολύ καλά που δεν
ακούσαμε αυτούς

που φοβούνταν το
καινούργιο» 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Υπουργός Ανάπτυξης



Η
αίσθηση που υπάρ-
χει είναι ότι θα χρει-
αστούν μαραθώνιες
διαπραγματεύσεις

για να επέλθει συμφωνία με
την τρόικα και ότι κάτι τέτοιο
δεν θα έχει επιτευχθεί μέχρι το
Eurogroup της 14ης Νοεμβρίου
κυριαρχεί στις τάξεις του οικο-
νομικού επιτελείου της κυβέρ-
νησης. Με το... καλημέρα έδειξαν
τις προθέσεις τους οι επικεφαλής
της τρόικα σε ό,τι αφορά τη
στάση που θα τηρήσουν στις
διαπραγματεύσεις με την ελ-
ληνική πλευρά. 
Εκτός από τα γνωστά «αγκάθια"
που χωρίζουν τις δύο πλευρές
-όπως το δημοσιονομικό κενό,
το μέλλον των αμυντικών συ-
στημάτων και το ασφαλιστικό-
οι δανειστές έβαλαν ξαφνικά
στο «τραπέζι» και το ζήτημα
του ΦΠΑ στην εστίαση, προκα-
λώντας δυσφορία στο οικονο-
μικό επιτελείο. 
Την ίδια ώρα, στη διαπραγμά-
τευση παραμένουν τα βασικά
«αγκάθια», καθώς: 
n Υπάρχει τεράστιο χάσμα στην
εκτίμηση για το δημοσιονομικό
κενό του 2014, το οποίο η κυ-
βέρνηση υπολογίζει στα 500
εκατ. ευρώ, ενώ ορισμένοι από
τους πιστωτές το φθάνουν στα
2,9 δισ. ευρώ. 
n Ο ενιαίος φόρος ακινήτων
εξακολουθεί να είναι «στον αέ-
ρα». 
n Δεν υπάρχει ακόμη πειστική
εξήγηση για το πώς θα καλυφθεί
η «τρύπα» των ασφαλιστικών
ταμείων. 
n Η τρόικα επιμένει στο λουκέτο
στις αμυντικές βιομηχανίες.

Ο προϋπολογισμός 
του 2014 «δεν βγαίνει»
Οι ελεγκτές έχουν διαμηνύσει
προ εικοσαημέρου ότι ο προ-
ϋπολογισμός του 2014 «δεν
βγαίνει» με τα μέτρα που έχουν
συμφωνηθεί από τα τέλη του
2012 και των οποίων εκκρεμεί
η εφαρμογή. Θεωρούν πως
πρέπει να επιβληθούν και νέα
μέτρα, ύψους τουλάχιστον 2
δισ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ, ώστε
να διασφαλιστούν οι στόχοι για
το πρωτογενές πλεόνασμα. Η
κυβέρνηση, από την πλευρά
της, ενώ μέχρι πρότινος τόνιζε
πως δεν πρόκειται να επιβλη-
θούν νέα μέτρα, ούτε για το
2014, αλλά ούτε και για το
2015-16, αφού εκτιμούσε πως
«κενό» δεν υπάρχει, εσχάτως
κάνει λόγο για την ανάγκη μέ-
τρων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Εκτιμά, μάλιστα, πως το συγ-
κεκριμένο ποσό μπορεί να εξα-

σφαλιστεί από το πακέτο μέτρων
που θα περιλαμβάνει το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Εργασίας. Η καθυστέρηση
κατάθεσης στη Βουλή του τε-
λικού σχεδίου οφείλεται σε αν-
τιδράσεις των ελεγκτών, καθώς
δεν πείθονται για την απόδοσή
του. Τα μέτρα που συγκεκρι-
μένου νομοσχεδίου θα είναι
συμπληρωματικά του γενικό-
τερου πακέτου των μέτρων,
που θα υποχρεωθεί να ανακοι-
νώσει η κυβέρνηση εντός των
προσεχών 15 ημερών, ώστε να
«κλείσουν» ο προϋπολογισμός
του 2014 και το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα 2014-2017. Ιδιαί-
τερη σημασία έχει η επισήμανση
πως το προηγούμενο μνημόνιο,
του Ιουλίου, προδιαγράφει μέτρα,
από τα οποία μπορούν να αντ-
ληθούν νέα έσοδα ή να προ-
κύψουν εξοικονομήσεις δαπα-
νών, ενώ περιέχει και τη μόνιμη
πλέον δέσμευση πως εάν απο-
κλίνουν έσοδα και δαπάνες από
τους στόχους, λαμβάνονται αυ-
τόματα επιπλέον μέτρα. 

Οι δεσμεύσεις 
του προηγούμενου
μνημονίου
Οι δεσμεύσεις του προηγούμενου
μνημονίου είναι μεταξύ των άλ-
λων: 

Η κατάργηση ή η μεταφορά
τους στον κρατικό προ-

ϋπολογισμό των φόρων υπέρ
τρίτων που εισπράττονται σή-
μερα. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα
ενισχύσει τα έσοδα με ποσό
άνω των 200 εκατ. ευρώ. 

Η περαιτέρω κατάργηση
των φοροαπαλλαγών και

των εκπτώσεων φόρου, που
έχουν απομείνει για φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις. Το
μέτρο θα αφορά την κατάργηση
των χαμηλών συντελεστών
ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά
του Αιγαίου (-30% σε σύγκριση
με τους ισχύοντες στην υπόλοιπη
χώρα) και την κατάργηση της
έκπτωσης των δαπανών για ια-
τρικές επισκέψεις, εξετάσεις
και νοσήλια. Το μέτρο θα εφαρ-
μοστεί από τα εισοδήματα του
2014 που θα φορολογηθούν
το 2015 και εφεξής. 

Η αύξηση των εσόδων μέσα
από τη διεύρυνση της φο-

ρολογικής βάσης, που αποτελεί
μια γενική έννοια, αλλά μέσα
σε αυτή μπορούν να ενταχθούν
διάφορες φορολογικές παρεμ-
βάσεις. Μεταξύ αυτών, είναι η
φορολογία των αγροτεμαχίων,
που αποτελεί νέο μέτρο και θε-
ωρείται από το ΥΠΟΙΚ διεύρυνση
της φορολογικής βάσης.

Η χρονική επέκταση μέτρων
που λήγουν, όπως η ει-

σφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά

επιβάλλεται με το υφιστάμενο
καθεστώς από το 2011 στο
άθροισμα των εισοδημάτων από
μισθούς ή συντάξεις, ενοίκια,
τόκους, μερίσματα, με συντε-
λεστές 1%-4%, σε εισοδήματα
άνω των 12.000 ευρώ. Στους
μισθωτούς και συνταξιούχους
παρακρατείται στην πηγή, αλλά
εάν έχουν και άλλα εισοδήματα
(π.χ., τόκους), τότε επαναϋπο-
λογίζεται κατά την εκκαθάριση
και ο υπόχρεος πληρώνει με
το εκκαθαριστικό σημείωμα τη
διαφορά. Κανονικά, με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία λήγει
το 2015, που υποτίθεται πως
θα ήταν το τελευταίο έτος επι-
βολής της. 

Η μεταρρύθμιση του συ-
στήματος των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης με στό-
χο τη μείωσή τους κατά 3,9
ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή θα
εφαρμοστεί σταδιακά την 1η
Ιανουαρίου, το 2014, το 2015
και το 2016, και θα είναι ου-
δέτερη από άποψη εσόδων
και τη διατήρηση της αναλο-

γιστικής ισορροπίας των δια-
φόρων ταμείων. Η συγκεκρι-
μένη παρέμβαση αποτελεί
διαρθρωτικό ορόσημο, που
οφείλει να υλοποιηθεί το Νο-
έμβριο του 2013, ανέφερε η
έκθεση της Κομισιόν. 

Για τις αποκρατικοποιήσεις
η κυβέρνηση δεσμεύτηκε

να ανακοινώσει επίσημα την
αναδιάρθρωση της ΕΛΒΟ, των
ΕΑΣ και της ΛΑΡΚΟ έως το Δε-
κέμβριο του 2013 (ζήτημα για
το οποίο εξακολουθεί να υφί-
σταται διαφορά με την τρόικα)
να διευθετήσει τις καθυστερού-
μενες πληρωμές προς την ΕΥ-
ΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και να μετα-
φέρει επιπλέον 250 ακίνητα
στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Η πλήρης απελευθέρωση
των νομοθετικά κατοχυ-

ρωμένων επαγγελμάτων. Όσα
έχουν απομείνει «κλειστά», θα
ανοίξουν μέχρι το Δεκέμβριο
του 2013, μεταξύ αυτών γεω-
τεχνικοί, εκτιμητές, ηλεκτρο-
λόγοι και μηχανικοί για ορι-
σμένες δραστηριότητες. 
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Ποσό ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ αναζητά
το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να

κλείσει την "τρύπα" που θα προκύψει στα ασφα-
λιστικά ταμεία από τη μείωση εργοδοτικών ει-
σφορών που ζητά η τρόικα, υπενθυμίζοντας ότι
πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση, και κυρίως
από τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης
κατά 1,8 δισ. ευρώ. 
Στην πρώτη τους συνάντηση με το υπουργείο

Εργασίας, οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφα-
νίστηκαν ιδιαίτερα πιεστικοί για την εφαρμογή:
3Της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών στο
ΙΚΑ κατά 1,3 μονάδες, που θα κοστίσει στο ασφα-
λιστικό 350 εκατ. ευρώ ήδη από τον πρώτο
χρόνο, αλλά και 
3Της μείωσης των εισφορών στα ευγενή ταμεία
κατά 10 μονάδες, που εκτιμάται ότι θα κοστίζει
100 εκατ. ευρώ το χρόνο.

«Μην λέτε εκεί έξω ότι δεν θα πάρετε μέτρα, γιατί απλά θα
τα πάρετε». Αυτό είναι το μήνυμα των τροϊκανών προς κυ-
βερνητικούς παράγοντες και αποτυπώνει τη διάθεση της
τρόικα, σε αυτό το νέο... γύρο διαπραγματεύσεων, να δείχνει
διατεθειμένη να ξανανοίξει όλα τα θέματα και να αντιμετωπίσει
όλα τα... «αγκάθια» που τη χωρίζουν με την ελληνική πλευρά. 

Η αίσθηση που
υπάρχει στο
οικονομικό
επιτελείο της
κυβέρνησης είναι
ότι συμφωνία δεν
θα έχει επιτευχθεί
μέχρι το Eurogroup
της 14ης
Νοεμβρίου 

Τρόικα προς κυβέρνηση:
Μέτρα θα πάρετε! 

4«Καίει» το ασφαλιστικό



Ω
στόσο, τον τελευταίο λόγο
έχει η τρόικα, ενώ αξίζει
να επισημανθεί ότι εκκρεμεί
η έκθεση της Blackrock

για τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες
των συστημικών τραπεζών, που εν-
δέχεται να προκύψουν, παρά την πρό-
σφατη ανακεφαλαιοποίηση. 
Η έκθεση της Blackrock φέρεται να
είναι έτοιμη έως τα τέλη Νοεμβρίου,
ωστόσο, εν συνεχεία, θα πρέπει να
σταλεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, η
οποία θα προχωρήσει σε αξιολόγηση
των ευρημάτων της. 
Παράλληλα, μέχρι και το τέλος του
τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί και οι αλλαγές στο
νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση, οι
οποίες προς το παρόν εξετάζονται
από αρμόδιους φορείς και αφορούν,
κυρίως, στην ιδιωτικοποίηση της Eu-
robank, με επίκεντρο την τιμή στην
οποία μπορεί να γίνει η αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου (AMK).
Σημειώνεται πως το Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ανοίξει
«παράθυρο» συμμετοχής στην ΑΜΚ
της τράπεζας, ωστόσο, έχει διευκρινίσει,
σύμφωνα με πληροφορίες, πως η τε-
λική απόφασή του θα εξαρτηθεί από
τις συνθήκες και το ενδιαφέρον που
θα υπάρξει από ξένους επενδυτές.
Τον τελευταίο καιρό ακούγεται έντονα
πως για την Eurobank ενδιαφέρονται
ξένα funds, που διαχειρίζονται ση-
μαντικά κεφάλαια. Συγκεκριμένα,
αναφέρεται πως η Τράπεζα αποτελεί
«μήλον της έριδος» για την καναδική

Fairfax, η οποία πρόσφατα έχει απο-
κτήσει συμμετοχή στο μετοχικό κε-
φάλαιο του Μυτιληναίου και για το
Third Point, το οποίο εκδήλωσε εν-
διαφέρον και για το 4,64% του μετο-
χικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πει-
ραιώς, δύο εβδομάδες νωρίτερα, με
το placement να «σαρώνει» με «πρω-
ταγωνιστές» τους Αμερικανούς. Εκτός
των funds, ως «μνηστήρας» φέρεται
να εμφανίζεται και μεγάλη διεθνή
επενδυτική τράπεζα. 
Το ζητούμενο, λένε τραπεζικοί πα-
ράγοντες, για την ιδιωτικοποίηση της
Eurobank είναι οι προδιαγραφές του
στρατηγικού επενδυτή. Ως προς το
ύψος της ΑΜΚ, πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως η ηγεσία της τράπεζας κάνει
λόγο για 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, υπεν-
θυμίζεται πως τα ευρήματα της έκθεσης
της Blackrock δεν έχουν γίνει ακόμη
γνωστοποιηθεί. 
Σημειώνεται, δε, πως αφού τα ευρήματα
της έκθεσης αξιολογηθούν από την
ΤτΕ, τότε η τελευταία θα ενημερώσει

και τις τέσσερις συστημικές για τα
ενδεχόμενα επιπρόσθετα κεφάλαια
που θα χρειαστούν, στα οποία θα
έχουν συνυπολογιστεί και τα κέρδη
που θα έχουν προκύψει από τα busi-
ness plans. 

Τί θέλουν οι τροϊκανοί
Οι τροϊκανοί έχουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις για τον στρατηγικό
επενδυτή, που θα επιλεχθεί για την
Eurobank. Πληροφορίες λένε πως
αφού έδωσαν προτεραιότητα στην
ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας, στη
συνέχεια έθεσαν τους όρους τους,
βάζοντας ουσιαστικά «μπλόκο» στα
παραπάνω funds, που φέρονται ως
υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα
έδωσε τελεσίγραφο πως η Eurobank
θα πρέπει να περάσει με διαδικασίες-
εξπρές στα χέρια τραπεζικού ομίλου
και όχι σε οποιοδήποτε στρατηγικό
επενδυτή ή ξένο fund. 
Αυτό σε πρώτη φάση, η οποία αφορά

ένα μικρό ποσοστό πώλησης. Σε δεύ-
τερη φάση, αφού τα αποτελέσματα
των stress tests θα έχουν γνωστο-
ποιηθεί, τότε η συμμετοχή μπορεί να
διευρυνθεί. 
Ωστόσο, κατά τη διαδικασία πώλησης
δεν είναι σίγουρο, εάν όντως κάποια
τράπεζα θα υποβάλλει προσφορά.
Για την περίπτωση που δεν υπάρξει
τραπεζικό ενδιαφέρον, η τρόικα δεν
έχει προς το παρόν Plan B. 
Αδιευκρίνιστο είναι, επίσης και αν
υπάρχει και κάποιος περιορισμός σχε-
τικά με την εθνικότητα του τραπεζικού
ομίλου, δεδομένου ότι στο παρελθόν
οι αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. είχαν εκ-
φράσει αντιρρήσεις για τοποθετήσεις
επενδυτών από συγκεκριμένες χώρες. 
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4Την ίδια ώρα, τραπεζικές
πηγές αναφέρουν πως κα-

τά διαστήματα έχουν υπάρξει
παρασκηνιακές συζητήσεις
της ηγεσίας του Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) με στελέχη της Fairfax
και του Third Point, δύο fund
με ανοιχτές διαφορές, λογα-
ριασμούς και κόντρα που κρα-
τάει εδώ και χρόνια. 
Οπότε, όπως ξεκαθαρίζουν οι
ίδιες πηγές, αν δεν εμφανιστεί
τρίτος ενδιαφερόμενος, η τρά-
πεζα θα περάσει σε ένα από
τα δύο funds.
Όπως είχε γράψει σε παλαι-
ότερο δημοσίευμά του το «ΧΡΗ-
ΜΑ plus», ο κ. Watsa της Fair-
fax είχε καλοκαιρινές επαφές
τόσο με τη νέα διοίκηση της
τράπεζας όσο και με το oικο-
νομικό επιτελείο, αφού ήθελε
να ενημερωθεί για τις προθέ-
σεις της ελληνικής κυβέρνη-
σης ως προς το ζήτημα της
ιδιωτικοποίησης της Eurobank. 
Όπως είναι γνωστό, το σχέδιο
μερικής ιδιωτικοποίησης της
Eurobank παίρνει εξάμηνη πα-
ράταση. Το χρονοδιάγραμμα,
που προέβλεπε την ολοκλή-
ρωση της πώλησης ως τον
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους,
παρατείνεται για την περίοδο
Μαρτίου - Απριλίου 2014. 
Η νέα διοίκηση της τράπεζας,
ωστόσο, δεν φέρεται να βιά-
ζεται… Στόχος της αποτελεί
η προσέλκυση ενός ικανού
«παίκτη» στο διάστημα που
μεσολαβεί μέχρι την άνοιξη
του επόμενου έτους. Εκτός
των funds, ως «μνηστήρας»
φέρεται να εμφανίζεται και
μεγάλη διεθνή επενδυτική τρά-
πεζα. Πιθανό σενάριο είναι
και η ύπαρξη συνδυαστικής
πρότασης ελληνικών επενδυ-
τικών σχημάτων, μαζί με ξέ-
νους επενδυτές και με συμ-
μετοχή εγχώριων επιχειρημα-
τιών. Σύμφωνα δε με πληρο-
φορίες, υπάρχουν ήδη δύο
επενδυτικές προτάσεις από
ξένα κεφάλαια, αρκεί όμως
να μην ξεφύγουν οι αποτιμή-
σεις. 
Επισημαίνεται πως στα «ατού»
της Eurobank είναι φυσικά η
απόκτηση του Νέου Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου, που πολ-
λαπλασιάζει τις καθαρές απο-
τιμήσεις της, προσδίδει μέγεθος
και ένα υγιές χαρτοφυλάκιο
καταθέσεων. 

4Τα funds 

Η τρόικα έδωσε

τελεσίγραφο πως 

η Eurobank θα πρέπει

να περάσει στα χέρια

τραπεζικού ομίλου και

όχι σε οποιοδήποτε

στρατηγικό επενδυτή 

ή ξένο fund 

Τα σενάρια που παίζουν
σχετικά με την ιδιωτικοποίηση
της Eurobank, η οποία ως
γνωστόν, δεν μπορεί να
παραμείνει εσαεί υπό τον
έλεγχο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, είναι πολλά… 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)

«Μπλόκο» της τρόικας 
σε Fairfax και Third Point 
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Η
χρεοκοπία της Αργεντινής,
μαζί με την αναδιάρθρωση
του χρέους των χωρών
που βρίσκονται στην πε-

ριφέρεια της Ευρωζώνης, συνιστά τη
σημαντικότερη στάση πληρωμών
ενός κράτους. Αντίθετα όμως με τις
χώρες της Ευρωζώνης, η Αργεντινή
επέλεξε να μην αποζημιώσει τους
δανειστές της και να αρνηθεί την
ξένη βοήθεια υπό την αιγίδα του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου. Η στρα-
τηγική αυτή, αφού για καιρό θεωρή-
θηκε μια επιτυχία των εναλλακτικών
πολιτικών και μια απόδειξη της δια-
στροφής των διεθνών χρηματοπι-
στωτικών ιδρυμάτων, αποδείχθηκε
καταστροφική. 
Το «ναυάγιο» της Αργεντινής χρο-
νολογείται από το 1998, όταν συν-
δυάστηκε η κρίση πληρωμών των
χωρών του Νότου με τα προγράμματα
λιτότητας του ΔΝΤ, ενώ η υπερτίμηση
του πέσο απέτυχε, αφού είχε ταυτό-
χρονα υποτιμηθεί το ρεάλ της Βρα-
ζιλίας. Στα τέλη του 2001, η χώρα
και οι τράπεζες κατέρρευσαν. Η κρίση,
που ως τότε ήταν χρηματοπιστωτική,
έγινε οικονομική και κοινωνική: το
2002 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11%, η
ανεργία έφτασε το 25%, το 60% του
πληθυσμού βυθίστηκε στη φτώχεια
και το χρέος έφτασε το 165% του
ΑΕΠ. 
Η δεκαετία των Κίρχνερ φάνηκε ότι
θα οδηγούσε στην ανανέωση της χώ-
ρας και του περονικού μύθου. Η Αρ-
γεντινή σταμάτησε να αποπληρώνει
τα δάνειά της προς τον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα και προχώρησε σε

εθνικοποιήσεις ξένων επιχειρήσεων,
αδιαφορώντας για τις δικαστικές δια-
μάχες. 
Αρχικά η χώρα έδειξε ότι θα κερδίσει
το στοίχημα. Η ετήσια ανάπτυξη έφτασε
το 8% ανάμεσα στο 2003 και το 2011,
αποτέλεσμα κυρίως των εξαγωγών
πρώτων υλών (και κυρίως σόγιας)
προς τις αναδυόμενες οικονομίες. 
Η ανεργία μειώθηκε στο 7,2% του
ενεργού πληθυσμού και η φτώχεια
περιορίστηκε κατά τα δύο τρίτα. Επι-
πλέον, το χρέος μειώθηκε στο 41%
του ΑΕΠ, καθώς αντλούνταν χρήματα
από τα αποθέματα της κεντρικής τρά-
πεζας.

Το τέλος των
ψευδαισθήσεων
Ύστερα από μια δεκαετία ψευδαισθή-
σεων, που διατηρήθηκαν με την υπο-
τίμηση του νομίσματος και τον πολ-
λαπλασιασμό των φόρων στα εισα-
γόμενα προϊόντα, προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές δα-
πάνες, η χώρα έφτασε και πάλι στη
χρεοκοπία. Χρεοκοπία οικονομική,
με μια ανάπτυξη που δεν ξεπερνά το
2%, μια τραγική ανταγωνιστικότητα
και προβληματικές υποδομές στους
τομείς των μεταφορών και της ενέρ-
γειας. Χρεοκοπία νομισματική και
χρηματοπιστωτική, με έναν πληθω-
ρισμό που επισήμως φτάνει το 10%
και στην πράξη το 25%, και μια μαζική
διαρροή κεφαλαίων. Χρεοκοπία κοι-
νωνική, με την ταχεία άνοδο της
ανεργίας και τη διολίσθηση του ενός
τρίτου του πληθυσμού στην παράλ-
ληλη οικονομία. 

Χρεοκοπία χρηματοπιστωτική, με μια
σειρά δικαστικών αποφάσεων που
δικαιώνουν τους δανειστές: ο λογα-
ριασμός ενδέχεται να φτάσει τα 43
δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η χώρα
δεν έχει πια πρόσβαση στις αγορές
και τη διεθνή βοήθεια. Χρεοκοπία
πολιτική, με τη γενίκευση της ανα-
σφάλειας, του πελατειακού κράτους
και της διαφθοράς. 

«Τριπλό» μάθημα
Η παρακμή της Αργεντινής συνοδεύεται
από την ανάπτυξη της υπόλοιπης Λα-
τινικής Αμερικής. Χάρις στο άνοιγμα
προς την παγκοσμιοποίηση, η φτώχεια
μειώθηκε κατά 25% και η μεσαία
τάξη κέρδισε 50 εκατομμύρια νέα
μέλη από το 2000. Η αποτυχία της
Αργεντινής δεν οφείλεται λοιπόν στον
ξένο παράγοντα. Τα αίτιά της είναι
εγχώρια: ένας συνδυασμός πολιτικού
λαϊκισμού, κρατισμού, προστατευτι-
σμού και άρνησης της ανοιχτής κοι-
νωνίας. 
Τρία είναι τα μαθήματα αυτής της
τραγωδίας: πρώτον, ένα κράτος μπορεί
να χρεοκοπήσει και το κόστος το
πληρώνουν πρώτα οι φτωχοί. Δεύ-
τερον, οι στρατηγικές βίαιης χρεοκοπίας
αποδεικνύονται πολύ πιο οδυνηρές
από τις οργανωμένες αναδιαρθρώσεις.
Τρίτον, η μόνη αξιόπιστη έξοδος από
την κρίση είναι η βελτίωση της αν-
ταγωνιστικότητας μέσα από διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Πρακτικό Νο 25 
Πρακτικό συνεδρίασης 01/10/2013 της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝ ΤΟΥ
ΔΕ ΠΟΪΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 998947360.  Στη Βούλα σήμερα 1
Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30, στα γραφεία της εταιρίας επί
της οδού Ιπποκράτους 24, Βούλα, συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε αυτό-
κλητη Γενική Συνέλευση.  

Παρόντες: 1) Γεώργιος Δίκαιος, 2.783 εταιρικά μερίδια
2) Χρύσανθος Δίκαιος, 2.783 εταιρικά μερίδια

Οι ως άνω εταίροι εκπροσωπούν όλο το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, επομέ-
νως πρόκειται για Καθολική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, η οποία ως εκ
τούτου συνεδριάζει εγκαίρως επί του κάτωθι θέματος.

Θέμα: Έγκριση εθελουσίας μείωσης κεφαλαίου λόγω πλεονασμού της
εταιρίας «ΙΝ ΤΟΥ ΔΕ ΠΟΪΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά το ποσό των 50.000
ευρώ (πενήντα χιλιάδες ευρώ). Το ποσό θα διαμερισθεί στους μετόχους
σε ποσοστό ίδιο με αυτό των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν στην εται-
ρία.
Η εταιρία δίνει εντολή στο διαχειριστή αυτής να την εκπροσωπήσει σε
όλες τις νόμιμες ενέργειες που χρειάζονται για τη μείωση του εταιρικού
κεφαλαίου.  Καλεί οποιονδήποτε έχει αντίρρηση για αυτήν την πράξη να
προβεί σε γραπτή ένσταση στα γραφεία της εταιρίας, οδός Ιπποκράτους
24, Βούλα, εντός περιόδου δύο μηνών από τη δημοσίευση αυτού του πρα-
κτικού Γενικής Συνέλευσης στο κοινό.
Υφιστάμενης πλήρης απαρτίας και μη διαπιστωθείσας αντιρρήσεως, η Συ-
νέλευση εισέρχεται στην εξέταση και λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω
θέματος.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η μείωση εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΝ ΤΟΥ ΔΕ
ΠΟΪΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά το ποσό των 50.000 ευρώ (πενήντα χιλιά-
δες ευρώ) λόγω πλεονασμού. Το ποσό θα μοιρασθεί στους μετόχους σε
ποσοστό ίδιο με αυτό των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν στην εταιρία.
Η απόφαση είναι ομόφωνη.

Ο Διαχειριστής Ο Γραμματεύς
Δίκαιος Γεώργιος Δίκαιος Χρύσανθος

Στις ενδιάμεσες
βουλευτικές εκλογές
της 27ης Οκτωβρίου
στην Αργεντινή, το
κόμμα της προέδρου
Κίρχνερ σημείωσε
σαφή υποχώρηση,
χωρίς πάντως να χάσει
τον έλεγχο του
Κοινοβουλίου. Όπως
όλα δείχνουν, το ρεύμα
του «κιρχνερισμού»
πλησιάζει προς το
τέλος του. Δώδεκα
χρόνια μετά το κραχ
του 2001, η χώρα
βρίσκεται και πάλι στα
πρόθυρα του χάους…

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑ ΜΠΑΒΕΡΕΖ

Οικονομολόγος
Αναδημοσίευση από την 

Η Αργεντινή ξανά μπροστά στη χρεοκοπία



Ποιος το περίμενε ότι το ιστορικό
κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας
Παπανδρέου και κυβέρνησε την

Ελλάδα πάνω από δύο δεκαετίες, κιν-
δυνεύει στις επόμενες εκλογές να μείνει
εκτός Βουλής. Όλες οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ξεκάθαρα ότι, μετά την προ-
γραμματική συμφωνία με τη Νέα Δημο-
κρατία, το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα,
που έβγαλε τρεις πρωθυπουργούς, θα
δυσκολευτεί να πετύχει την είσοδό του

στη Βουλή. Άσχημη εξέλιξη, λοιπόν, ιδι-
αίτερα στο εσωτερικό του κόμματος,
όπου οι τριγμοί και οι φωνές, αλλά και
οι ανοιχτές κόντρες των πρωτοκλασάτων
στελεχών με τον πρόεδρό τους, αντί να
μειώνονται πολλαπλασιάζονται, καθώς
από τη συμφωνία αυτή ο Σαμαράς καρ-
πώνεται όλα τα πολιτικά οφέλη. Πολλοί
στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι
«το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πλέον ως κόμμα»,
αφού τρία χρόνια μετά από το 48% έχει

φτάσει δημοσκοπικά στο 5%. Εάν δεν
αλλάξει κάτι δραματικά, σε συνδυασμό
με την εμπλοκή του κυρίου Βενιζέλου
με τις συμβάσεις των υποβρυχίων, όχι
μόνο οι εναπομείναντες ψηφοφόροι σι-
γά-σιγά θα την… κάνουν για άλλες «πο-
λιτείες», αλλά δεν αποκλείεται και να
ζητήσουν την αλλαγή του προέδρου,
με στόχο την ανάκαμψη της παραδοσιακής
παράταξης.

ΝΙΚ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Θέμα χρόνου ήταν για πολλούς η διαφο-
ροποίηση του πρώην πρωθυπουργού από
την κυβερνητική γραμμή, που ήρθε με την
καταψήφιση από τον Γ. Παπανδρέου της
ρύθμισης για τις τηλεοπτικές άδειες. Μένει
να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ηχηρό μήνυμα προς το Μαξίμου βλέπουν
πολλές πλευρές πίσω από την απουσία του
πρώην πρωθυπουργού κατά την ονομαστική
ψηφοφορία στη Βουλή για τις άδειες στους
τηλεοπτικούς σταθμούς. Και μήνυμα όχι τόσο
για το θέμα των αδειών…

Συμπόρευση των «58» 
με άλλες κινήσεις

Η πρωτοβουλία που
ξεκίνησαν οι 58 επώ-
νυμοι για τη νέα Κεν-
τροαριστερά, με στό-
χο τις επόμενες Ευ-

ρωεκλογές, διευρύνεται με τη
στήριξη 5 νέων κινήσεων του
ευρύτερου αριστερο-σοσιαλιστι-
κού χώρου. Οι νέες αυτές κινήσεις
είναι οι «Πρωτοβουλία Β», «Πο-
λιτεία 2012», «Π.80», «Μπρο-
στά», «Μεταρρυθμιστές». Όλοι
μαζί αποφάσισαν να ενώσουν τις
δυνάμεις τους με στόχο η ιδέα
της Ελιάς των «58» να δυναμώσει,

στα πλαίσια μιας ισχυρής Κεν-
τροαριστεράς. Στη στήριξη της
«Ελιάς» έχουν δημόσια ανα-
φερθεί ο πρώην πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης, αλλά και πολλά
πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, με πρώτο τον Ευάγγελο
Βενιζέλο, αλλά και τον πρώην
υπουργό Χρήστο Πρωτόπαππα,
ο οποίος εκτίμησε ότι το εγχεί-
ρημα αυτό πρέπει να υπερβαίνει
στις Ευρωεκλογές για να έχει
απήχηση στις πολιτικές και κοι-
νωνικές αλλαγές που χρειάζεται
ο τόπος, αφού τα παραδοσιακά
κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έχουν
κλείσει τον πολιτικό τους κύ-
κλο. ΝΙΚ.Σ.

Ομάδα με τη… βούλα
Το «πράσινο φως»
για τη συγκρότηση
Κοινοβουλευτικής
Ομάδας από τους
11 ανεξάρτητους

βουλευτές άναψε το νομικό
τμήμα της Βουλής. Στη νέα Κ.Ο.
μετέχουν οι βουλευτές Νίκος
Νικολόπουλος (Χριστιανοδη-
μοκρατικό Κίνημα Ελλάδας),
Γιάννης Κουράκος και Νίκος
Σταυρογιάννης (Νέα Μέρα), Αν-
δρέας Λοβέρδος και Χρήστος
Αηδόνης (Συμφωνία για τη Νέα
Ελλάδα), Μίμης Ανδρουλάκης,
Γιώργος Κασαπίδης και Μάρκος
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ
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Κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ!
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Τα 41α γενέθλια του γιόρτασε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας και, όπως ήταν αναμενόμενο, 
τις περισσότερες ευχές τις έλαβε… μιντιακά. Έτσι είναι οι «σταρ»!

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Ο γραμματέας της ΔΗΜ.ΑΡ. που επιμένει να διαφοροποιείται από τον Φώτη Κουβέλη, 
κάνει ανοίγματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ετοιμάζει κάτι; 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής ψήφισε «όχι» στη ρύθμιση για τις άδειες των τηλεοπτικών
σταθμών, προκαλώντας πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά. 

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ
«Είστε οι χειρότεροι τύραννοι που γνώρισε ποτέ ο τόπος» είπε η βουλευτίνα της Χ.Α. 
για την κυβέρνηση. Εμείς μπορούμε να φανταστούμε χειρότερους…

Δεν είναι η πρώτη φορά που
βλέπουμε δολοφονίες στην

Ελλάδα με ιδεολογικοπολιτικά
κίνητρα. Ωστόσο, αυτή τη φορά
υπάρχει η αίσθηση ότι αν δεν
ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα
κατά όσων εκ των δύο άκρων
επιβουλεύονται την κοινωνική
ειρήνη και τη δημόσια τάξη, θα
χαθεί ο έλεγχος.
Όμως για όλα αυτά που συμ-
βαίνουν, κάποιοι επί χρόνια δη-
μιουργούσαν το «κατάλληλο»
υπόβαθρο. 
Τον τελευταίο καιρό παρατη-
ρούμε τον εκτροχιασμό του δη-
μόσιου διαλόγου σε όλα τα επί-
πεδα. Τα «Δεκεμβριανά» του
2008 έφεραν ξανά στο επίκεντρο
τη ριζοσπαστική αριστερά, άν-
θρωποι της οποίας παρείχαν –
και μάλιστα ανοικτά– πλήρη
πολιτική κάλυψη σε όσους με-
τείχαν στα γεγονότα που «πλή-
γωσαν» τη χώρα και την εικόνα
της και ρήμαξαν στην κυριολεξία
το εμπορικό κέντρο της πρω-
τεύουσας. Και ενώ χιλιάδες νέοι
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά
τους εξαιτίας της «επαναστατικής
γυμναστικής» των αριστεριστι-
κών συνιστωσών και των εξαρ-
χειώτικων καταγωγίων, τα πο-
σοστά της άκρας αριστεράς
εκτοξεύτηκαν, προκαλώντας
παράλληλα την εκτόξευση των
εκλογικά ανύπαρκτων, μέχρι
πρότινος, ναζιστών της Χρυσής
Αυγής. 

Είναι όλα τα παραπάνω ένδειξη
μηδενιστικής προσέγγισης των
πραγμάτων; Σαφέστατα ναι.
Όταν στο προσκήνιο βρίσκονται
και προωθούνται από κάποιους,
επικοινωνιακά τουλάχιστον,
πολιτικοί σχηματισμοί στους
κόλπους των οποίων βρίσκουν
καταφύγιο στοιχεία που δεν σέ-
βονται την ανθρώπινη ζωή,
τότε ναι, μπορούμε να φτάσουμε
στο συμπέρασμα ότι κομμάτι
του πληθυσμού έχει αναπτύξει
μηδενιστικές αντιλήψεις, ρι-
σκάροντας κατά πολύ... 
Και λέμε ρισκάροντας, διότι
όταν «φλερτάρουν» στην κάλπη
με ακραία κόμματα, το ναζιστικό
ή τα σταλινικά, διακινδυνεύουν
την ίδια την ελευθερία τους.
Και την ελευθερία της οικογέ-
νειάς τους. Και την ελευθερία
των υπολοίπων. Και αυτό δεν
συνιστά υπεύθυνη πολιτική επι-
λογή. 
Καλό θα ήταν να θυμούνται
κάποιοι ότι ο πολιτισμός μας
είναι ουμανιστικός και έχει την
προστασία της ανθρώπινης
ζωής ως θεμέλιο λίθο του. Κα-
νείς δεν μπορεί να αφαιρεί ζωές
και να ντύνει σπίτια στα μαύρα.
Τελεία και παύλα. Όσοι στήριξαν
ή εξακολουθούν να στηρίζουν
ακραίους ιδεολογικοπολιτικούς
μηχανισμούς, όσο δίκαια και
αν είναι τα παράπονά τους από
το «σύστημα», φέρουν ευθύνη
για όσα διαδραματίζονται. 

Πόσο υπεύθυνες είναι 
οι πολιτικές μας επιλογές; 

(info@xrimaonline.gr)

Του ΝΙΚΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ



Οταν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
σε μήνυμά του αναφέρει ότι «η Δημο-
κρατία δεν θα υποκύψει στην εγκληματική

βία», τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη να πατάξει κάθε μορφή
βίας και να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία
της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θεωρώ πως η
κοινή εκτίμηση του πολιτικού κόσμου ότι στοχο-
ποιείται η Δημοκρατία δείχνει τόσο τη σοβαρότητα
της κατάστασης και την πολιτική βούληση να αν-
τιμετωπιστεί όσο και την ενότητα του ελληνικού
λαού, που αποδοκιμάζει και καταδικάζει τέτοιες
περιστάσεις. Σε μια δύσκολη για τη χώρα μας

περίοδο, δεν αντέχονται τέτοιες ακραίες μορφές
δράσης, όπως η δολοφονία του Παύλου
Φύσσα πριν από ένα μήνα, αλλά και των
δύο μελών της «Χρυσής Αυγής» την
περασμένη εβδομάδα. Οι δολοφόνοι,
απ’ όπου και αν προέρχονται, πρέπει
να τιμωρηθούν παραδειγματικά
και με την ανάλογη αυστηρότητα.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να καταλά-
βουν όλοι ότι η χώρα χωρίς ακρό-
τητες και φωνές έχει ανάγκη από
ομαλότητα, σταθερότητα και προκοπή.

ΝΙΚ.Σ.

Κορυφαία στελέχη και βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ.,
στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ε. του

κόμματος, ζήτησαν από τον πρόεδρο Φώτη
Κουβέλη να αλλάξει στάση και να αντα-
ποκριθεί θετικά στη γνωστή πρωτοβου-
λία-πρόσκληση των «58» για την ανα-
σύσταση της Κεντροαριστεράς. Σίγουρα
μια τέτοια εξέλιξη από τους πρωτοκλα-
σάτους του κόμματος δημιουργεί νέα

δεδομένα, αφού σε αυτή την κίνηση
οι περισσότεροι προέρχονται από το
ΠΑΣΟΚ και, ως γνωστό, η ανοιχτή
κόντρα Κουβέλη μαζί τους δεν του

επιτρέπει να συμμετάσχει σ’ αυτήν την πρωτοβουλία.
Το θέμα θα λυθεί οριστικά στο συνέδριο της ΔΗΜ.ΑΡ.,
στις 13-15 Δεκεμβρίου, αφού το κείμενο των «διαφω-
νούντων» απέχει από τη γραμμή του κόμματος, που
έχει απορρίψει τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ όσο συμμετέχει
στην κυβέρνηση. Όσοι ζητούν αλλαγή πολιτικής
στηρίζονται στο επιχείρημα ότι αφού ο ίδιος ο Φώτης
Κουβέλης συνεργάζεται με τους Ανδρέα Λοβέρδο, Χάρη
Καστανίδη, Πάνο Μπεγλίτη κ.ά., γιατί όχι και με την
κίνηση των «58», που κινείται στο χώρο της Κεντροα-
ριστεράς χωρίς αγκυλώσεις και ταμπού, με στόχο ένα
καλύτερο αύριο.

ΝΙΚ.Σ. 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο βουλευτής της
Χρυσής Αυγής θεωρεί ιδανική τη συγκυρία
για να πάρει στα χέρια του τα ηνία του κόμματος.
Άλλωστε, οι σχέσεις του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο
ποτέ δεν ήταν εγκάρδιες. Και τώρα που λείπει
η «γάτα»…

Μπόλαρης (ανεξάρτητοι), Οδυσ-
σέας Βουδούρης, Πάρις Μου-
τσινάς και Θεόδωρος Παραστα-
τίδης (Κοινωνία Πρώτα). Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το όνομα
της νέας ομάδας θα είναι «Ανε-
ξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευ-
τές», δεν θα υπάρχει τυπικά
πρόεδρος και στις συζητήσεις
θα συμμετέχει όποιος γνωρίζει
καλύτερα κάθε φορά θέμα.

Θύελλες…
Πέντε βουλευτές
της Ν.Δ., ο πρώην
υπουργός Γεωρ-
γίας Αλ. Κοντός και
οι Γ. Καρασμάνης,

Γ. Κωνσταντόπουλος, Κ. Τσιάρας
και Θ. Λεονταρίδης, απηύθυναν
επιστολή στον υπουργό Οικο-
νομικών με την οποία εκφράζουν
την αντίθεσή τους στη φορο-
λόγηση της αγροτικής γης και
καταθέτουν προτάσεις στο πλαί-
σιο της δημόσιας διαβούλευσης
για το νομοσχέδιο που αφορά
τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Οι
«5» επισημαίνουν ότι «πουθενά
στον κόσμο δεν φορολογείται
η κατοχή και χρήση της αγρο-
τικής γης, παρά μόνο το εισόδημα
που προέρχεται από την εκμε-
τάλλευσή της» και προειδοποι-
ούν ότι «όποιος σπέρνει ανέμους
θερίζει θύελλες»… 

«Η Δημοκρατία δεν θα υποκύψει στη βία»

QUIZ: 

Ποιος φοβάται 
ότι μετά τον Γιάννο

Παπαντωνίου 
έρχεται

η σειρά του;
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Είναι πολύ νωρίς για να εξαχ-
θούν ασφαλή συμπεράσματα

για τις παρενέργειες, πολιτικές
και κοινωνικές, που προκάλεσε
η στυγερή δολοφονία των μελών
της Χρυσής Αυγής. Όμως, μπορούν
να συνοψιστούν κάποιες πρώτες
σκέψεις, που οδηγούν στην ανί-
χνευση της πορείας του ντόμινο
που θα ακολουθήσει. Το πρώτο
ερώτημα, που ίσως πάρει χρόνο
να απαντηθεί, είναι το εξής: Ποιοι
είναι εκείνοι που –τη στιγμή που
το ναζιστικό μόρφωμα βρίσκεται
υπό δικαστικό κλοιό, με την ηγεσία
του στον Κορυδαλλό– του έκαναν
αυτό το «δώρο», να το εμφανίσουν
ως θύμα και να του προσφέρουν
δύο νεκρούς «προς εκμετάλλευ-
ση»; Γιατί δεν πιστεύω να αμφι-
βάλλει κανένας πως η επαγγελ-
ματική δολοφονία των δύο νεαρών,
προσφέρει στη Χρυσή Αυγή σανίδα
σωτηρίας για να βγει από το αδιέ-
ξοδο. Φυσικά μπορεί να βγει μια
ακόμα προκήρυξη, με τη γνωστή
αριστερίστικη ρητορεία και τις
επαναστατικές μεγαλοστομίες
των αυτόκλητων σωτήρων της
κοινωνίας. Ωστόσο, ελάχιστοι πλέ-
ον είναι εκείνοι που δεν θα ανα-
ρωτηθούν… Ακόμα κι αν ο δο-
λοφόνος είναι κάποιος ιδεολογικά
πωρωμένος, ποιος τον έβαλε να
διαπράξει την αποτρόπαια πράξη
και τι σκοτεινό σκοπό θέλει να
εξυπηρετήσει; Γιατί, φυσικά, δεν
σκότωσε κάποιους που γνώριζε
ότι είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα,
ή ήταν «εχθρός του λαού», αλλά
εκτέλεσε δύο νέους μόνο και

μόνο επειδή ανήκαν στο ακροδεξιό
κόμμα. Ήδη η Χρυσή Αυγή δια
του «επικοινωνιακού» Κασιδιάρη,
επιχειρεί να εμφανιστεί ως αθώα
περιστερά, που τη στοχοποίησαν
«άδικα» οι πολιτικοί αντίπαλοι,
ελπίζοντας βάσιμα ότι ο κουρ-
νιαχτός της δολοφονίας των δύο
νέων θα σκεπάσει και τους ξυ-
λοδαρμούς και τα παράνομα όπλα
αλλά, κυρίως, την προσχεδιασμένη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Αν πάντως ο εγκέφαλος της δο-
λοφονίας είχε ως στόχο την πο-
λιτική αποσταθεροποίηση, μάλλον
το αντίθετο κατόρθωσε, καθώς
στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος
κατήγγειλε τη στυγερή πράξη.
Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή, στις
σκοτεινές επιδιώξεις τους οι σχε-
διαστές της δολοφονίας να στό-
χευαν στο να εξανεμίσουν τα πο-
λιτικά οφέλη που εισέπραττε,
μετά τις διώξεις των ηγετικών
στελεχών του ακροδεξιού κόμ-
ματος η κυβέρνηση και προσωπικά
ο πρωθυπουργός. Ό,τι κι αν συμ-
βαίνει, ένα είναι βέβαιο: το πα-
ρακράτος δυστυχώς εξακολουθεί
να ζει και να βασιλεύει στη χώρα
μας και είτε με προβιά είτε με λε-
οντή, παρεμβαίνει στη δημόσια
ζωή, αφήνοντας πίσω του ματω-
μένα σημάδια. Αν οι δικοί του
σκοποί είναι δύσκολα ανιχνεύσιμοι,
ο στόχος της συντεταγμένης πο-
λιτείας πρέπει να είναι ένας και
επίμονος: ο διαρκής πόλεμος για
οριστική εξάλειψη του τέρατος,
που επιδιώκει να ανοίξει τον ατέρ-
μονα κύκλο του αίματος.

Οι παρενέργειες
της στυγερής δολοφονίας

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Πού τον χάνεις πού τον βρίσκεις, όλο στις
ΗΠΑ ταξιδεύει τελευταία ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι το θεωρούν αναμενόμενη
εξέλιξη όσο το κόμμα του πλησιάζει στην
εξουσία. Σε κάποιους άλλους, όμως, μέσα
στον ΣΥΡΙΖΑ, καθόλου δεν αρέσει… 

ΔΗΜ.ΑΡ.: Αλλαγή πολιτικής 
ζητούν από τον Φώτη Κουβέλη



Ε
ντός του Νοεμβρίου θα σταλούν
από τα ασφαλιστικά ταμεία
σημειώματα σε όλους τους
οφειλέτες, όπως έχει γίνει ήδη

στον ΟΑΕΕ και θα τεθεί σε εφαρμογή ο
κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων
που προβλέπει την αναγκαστική είσπραξη
οφειλών προς το δημόσιο.
Στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων
εκτιμούν ότι υπάρχει ένας σημαντικός
αριθμός οφειλετών σε όλα τα ταμεία,
οι οποίοι ενώ μπορούν να προχωρήσουν
σε ρύθμιση των χρεών τους, δεν το κά-
νουν επικαλούμενοι ως πρόσχημα την
κρίση.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:
8Την 1η Σεπτεμβρίου 2013 το IKA-
ETAM είχε 124.467 οφειλέτες με οφειλή
άνω των 5.000 ευρώ, ενώ το συνολικό
ποσό των οφειλών τους ήταν 12,3 δισ.
ευρώ. 
8Ο ΟΑΕΕ έχει 388.073 οφειλέτες με
οφειλή άνω των 5.000 ευρώ και το συ-
νολικό ποσόν των οφειλών τους ήταν
8,7 δισ ευρώ.
Δηλαδή οι σωρευμένες - συνολικές
οφειλές στα δύο ταμεία έφθασαν τα 21
δισ. ευρώ (!), εκ των οποίων το ένα
τρίτο δημιουργήθηκε τα τέσσερα χρόνια
του μνημονίου.  
Κατόπιν τούτων, η τρόικα εισηγείται
στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης -για
όλους όσοι δεν μπήκαν στη ρύθμιση-
με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων,
αλλά και να υποχρεώσει όλους όσοι
χρωστούν στο ταμείο τους (κυρίως στον
ΟΑΕΕ) πρώτα να εξοφλούν τις οφειλές
τους και στη συνέχεια να παίρνουν σύν-
ταξη.

Η ρύθμιση
Μηνιαία δόση μέχρι το 30% του μηνιαίου
εισοδήματος του οφειλέτη θα μπορούν
να καθορίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία
για την εξόφληση των χρεών από ει-
σφορές που θα ενταχθούν είτε στην

πάγια ρύθμιση (για οφειλές από 1/1/2013
και μετά) είτε στη «νέα αρχή» (για τις
κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως τις
31/12/2012). 
Στις ρυθμίσεις -τόσο της πάγιας όσο
και της νέας αρχής- δεν προβλέπεται
ελάχιστο όριο δόσης ή ύψος οφειλής,
παρά μόνο για φυσικά πρόσωπα που
δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
και έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ,
οπότε, εφόσον δηλώσουν αδυναμία
εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως
48 δόσεις, ανάλογα το εισόδημά τους,
μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή έως
100 δόσεις ή να καταβάλλουν ελάχιστο
ποσό δόσης τα 50 ευρώ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή
στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή
αίτησης στα οικεία περιφερειακά ή
τοπικά καταστήματα ή μονάδες των
ασφαλιστικών οργανισμών, η οποία δύ-
ναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά,
εφόσον αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. 
Ολόκληρη η εγκύκλιος για τον τρόπο
ρύθμισης των οφειλών, τα δικαιολογητικά
που χρειάζονται, τις δόσεις (όσοι δεν
ενταχθούν σε ρύθμιση και δεν καταβά-
λουν αυτό το μήνα την πρώτη δόση,
χάνουν τις 48), τις εκπτώσεις και τις
επιβαρύνσεις, έχει ως εξής: 

Προϋποθέσεις ένταξης -
Δικαιολογητικά
Πέραν της αίτησης, ο οφειλέτης, φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να
προσκομίσει στον αρμόδιο για την
έκδοση απόφασης ρύθμισης όργανο,
ανάλογα με το ύψος της κύριας οφει-
λής:
i. έως 5.000 ευρώ:
8Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη ή
του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία
δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία
εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση
στη μηνιαία δόση.

ii. από 5.000 έως 50.000 ευρώ (πάγια
ρύθμιση) / 75.000 ευρώ (ρύθμιση
νέας αρχής):
8Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή
του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία
δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία
εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή και πληροφορίες για το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη
περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή
το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των
τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),
οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πλη-
ροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές
σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες
του δημοσίου και άλλες πάγιες υπο-
χρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφί-
στανται, το τρέχον και το αναμενόμενο
εισόδημα/κύκλος εργασιών.
iii. άνω των 50.000 ευρώ (πάγια) /
75.000 ευρώ (νέα αρχή):
8Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή
του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με συμ-
πληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω ii
περίπτωσης.
8Βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή,
περί της ορθότητας των δηλούμενων
οικονομικών στοιχείων και των λοιπών
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν
την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής
τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς
και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.
Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή
βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.
iv. άνω των 150.000 ευρώ (πάγια)
300.000 ευρώ (νέα αρχή):

8Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή
του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με συμ-
πληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω ii
περίπτωσης.
8Βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτι-
μητή της ως άνω iii περίπτωσης.
8Σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση
της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται
σε:
n Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθ-
μισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης
οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,
n Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με
εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευ-
θέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας του-
λάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής
οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου
αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων
των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί
βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική
οφειλή,
n Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου
και
n Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης
αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των
ασφαλιστικών οργανισμών. 
Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις για την υπαγωγή στις εν
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λόγω ρυθμίσεις είναι η υποβολή των
εκ του νόμου δηλώσεων ασφάλισης
μισθωτών των τελευταίων 5 ετών, όπου
αυτές προβλέπονται και η μη καταδίκη
του οφειλέτη ή άσκηση κατ’ αυτού ποι-
νικής δίωξης για φοροδιαφυγή.
Ως εκ τούτου, ο οφειλέτης με υπεύθυνη
δήλωσή του δηλώνει ότι δεν έχει κα-
ταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα,
τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει
ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για
φοροδιαφυγή. 
Όσον αφορά στις περιπτώσεις ύψους
κύριας οφειλής έως 50.000 ευρώ (πάγια)
/ 75.000 ευρώ (νέα αρχή) η αδυναμία
εξόφλησης τη δεδομένη χρονική στιγμή
καθώς και η βιωσιμότητα του διακα-
νονισμού αξιολογούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του φορέα, βάσει της υπεύ-
θυνης δήλωσης που υποβάλλεται. 
Παράλληλα, στις περιπτώσεις ύψους
κύριας οφειλής άνω των 50.000/75.000
ευρώ η αδυναμία εξόφλησης τη δεδομένη
χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα
του διακανονισμού αξιολογείται από
τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα, στη δε βε-
βαίωση - μελέτη βιωσιμότητας πρέπει
να περιλαμβάνεται η καθαρή θέση, ανά-
λυση ρευστότητας και προσδοκώμενα
έσοδα, αναμενόμενες δαπάνες του οφει-

Εντάσσονται οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία
της αίτησης υπαγωγής οφειλές μετά των νόμιμων προ-
σαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβα-
ρύνσεων, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται, συμπεριλαμβα-
νομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, μέχρι τις
31.12.2012, ενώ για το διάστημα από 01.01.2013 και
μέχρι τον προηγούμενο του μήνα υποβολής του αιτήματος
η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με το επιτόκιο  και ρυθμίζονται
σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Επίσης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, δύναται να εν-
τάσσονται και οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής οφειλές που τελούν σε αναστολή εί-
σπραξης.

Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας

Ταμεία: Ρυθμίστε τα χρέη σας, έρχονται κατασχέσεις
Σε κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας όσων οφείλουν
εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, καταφεύγει η κυβέρνηση
προκειμένου όπως υποστηρίζει, να μην χρειαστεί να προβεί 
σε νέες περικοπές στις συντάξεις. Το μέτρο θα αφορά όσους
χρωστούν στα ταμεία πάνω από 5.000 ευρώ, δηλαδή σε περίπου
600.000 οφειλέτες μόνο σε ΙΚΑ-ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Εντός του Νοεμβρίου 
θα σταλούν από τα
ασφαλιστικά ταμεία
σημειώματα σε όλους
τους οφειλέτες και θα
τεθεί σε εφαρμογή 
ο κώδικας είσπραξης
δημοσίων εσόδων 
που προβλέπει την
αναγκαστική είσπραξη
οφειλών προς 
το δημόσιο 

λέτη.Ειδικότερα, όσον αφορά στη ρύθμιση
της νέας αρχής, η αίτηση υποβάλλεται
άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποι-
οδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρ-
κεια ισχύος της ρύθμισης. Η δε διάρκεια
του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτεί-
νεται πέραν της 30.06.2017. 

Πότε ο οφειλέτης χάνει
τη ρύθμιση
Όταν: 
8Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση
της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθ-
μισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πλη-
ρωμής μίας δόσης και η καταβολή αυτής
γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία
καταβολής της επόμενης δόσης και με
προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής
15%. 
8Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέ-
χουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ'
όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής
των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή
τους.
8Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή
στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί
η ρύθμιση.
Σε περίπτωση απώλειας, ο οφειλέτης
χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης,
καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπο-
λοίπου της οφειλής και των προηγού-
μενων προσαυξήσεων και καταπίπτουν
οι προσφερθείσες εγγυήσεις.
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Εντάσσονται οι καθυστερούμενες έως τις
31.12.2012 οφειλές μετά των νόμιμων προ-
σαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων, εφόσον καταβάλλονται ανελ-
λιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
ή καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία υπα-
γωγής στη ρύθμιση για όσους τις οφείλουν,
οι οποίες κεφαλαιοποιούνται, συμπεριλαμ-
βανομένων και των πάσης φύσεως προσαυ-
ξήσεων μέχρι τις 31.12.2012 και καταβάλ-
λονται εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση, με
τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε
είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων: 

n 25%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως
30.06.2017

n 30%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως
30.06.2016

n 35%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως
30.06.2015

n 40%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως
30.06.2014

n 50%, εφόσον το χρέος εξοφληθεί έως
01.07.2013.

Επομένως, προκειμένου να τύχει ο οφειλέτης
ρύθμισης της οφειλής σε 48 δόσεις, θα πρέπει
η πρώτη δόση να καταβληθεί εντός του
7ου/2013, δεδομένου ότι σε κάθε επόμενο
μήνα ένταξης μειώνεται ο αριθμός των δόσεων,
έτσι ώστε η λήξη (30.06.2017) να είναι στα-
θερή, ανεξάρτητα από την ένταξη. 
η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματο-
ποιείται εντός επτά ημερών από την υποβολή

της αίτησης στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤα, ενώ
οι υπολειπόμενες καταβάλλονται στο τέλος
του επόμενου της καταβολής μήνα, χωρίς
να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση με πάγια
εντολή χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό
ίδρυμα. η αρμόδια υπηρεσία του φορέα δύναται
να προσδιορίσει το λογαριασμό με τον οποίο
θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέ-
ωσης. 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής
με πάγια εντολή οι οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα
μη επιτηδευματίες άνω των 65 ετών, των
οποίων η οφειλή δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ,
καθώς και οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα
που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. 
στις ανωτέρω δύο εξαιρέσεις δύναται η πλη-
ρωμή των δόσεων να διενεργείται και με
απλή εντολή. 
στις ρυθμίσεις τόσο της πάγιας όσο και της
νέας αρχής δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο
δόσης ή ύψος οφειλής, παρά μόνο για φυσικά
πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως 5.000
ευρώ, οπότε, εφόσον δηλώσουν αδυναμία
εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48
δόσεις, ανάλογα το εισόδημά τους, μπορούν
να ρυθμίσουν την οφειλή έως 100 δόσεις ή
να καταβάλλουν ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
ευρώ. 
στη διακριτική ευχέρεια των φορέων βρίσκεται
η δυνατότητα ορισμού ελάχιστου ορίου δόσης
ή ύψους οφειλής για ένταξη στη ρύθμιση. σε
κάθε περίπτωση η μηνιαία δόση οφειλών,
που αφορά συνολικά στις ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς
και το δημόσιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% του μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη. 
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθμισης νέας αρχής να εξοφλήσει
εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθ-
μισμένων οφειλών, θα τύχει απαλλαγής επί
του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο
με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μη-
ναίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με
την εξόφληση. 
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Ο
σταθμός Κρούμελ, στις όχ-
θες του ποταμού Έλβα,
είναι ένας από τους οκτώ
πυρηνικούς σταθμούς που

έκλεισαν οριστικά μετά το πυρηνικό
δυστύχημα του 2011 στην Ιαπωνία.
Άλλοι εννιά θα κλείσουν μέχρι το
2022, στο πλαίσιο της στροφής της
Γερμανίας από την πυρηνική ενέργεια
σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ). Ένα χρόνο μετά, αν όλα πάνε
σύμφωνα μέχρι το πρόγραμμα, θα
ξεκινήσουν να λειτουργούν στη Βρε-
τανία δύο αντιδραστήρες που θα έχουν
κατασκευαστεί από τη γαλλική EDF
με κινεζική χρηματοδότηση. 
«Οι Βρετανοί είναι τρελοί», λέει η
Κλαούντια Ροτ, πρώην επικεφαλής
των Γερμανών Πρασίνων. «Πώς μπορεί
μια χώρα να κατασκευάζει νέα πυ-
ρηνικά εργοστάσια, όταν όλος ο κόσμος
έχει καταλάβει, ή θα έπρεπε να έχει
καταλάβει, ότι η Φουκουσίμα δεν ήταν
μια εξαίρεση, αλλά κάτι προγραμμα-
τισμένο να συμβεί; Η στάση αυτή είναι
ανεύθυνη. Η Βρετανία είναι νησί, έχει

αέρα, έχει ήλιο, έχει νερό, έχει τα
πάντα. Γιατί λοιπόν κάνει αυτό το
πράγμα;». 
Η πυρηνική βιομηχανία με τη σειρά
της, που προμήθευε το ένα τέταρτο
της γερμανικής ενέργειας πριν από
την καταστροφή του 2011, χαρακτηρίζει
τρελή τη γερμανική κυβέρνηση, επειδή
κλείνει πυρηνικά εργοστάσια που κό-
στισαν δισεκατομμύρια ευρώ και είχαν
ακόμη πολλά χρόνια ζωής. 
Το κλείσιμο των πυρηνικών εργο-
στασίων της Γερμανίας είχε προταθεί
από το 2000 και επρόκειτο να χρειαστεί
τουλάχιστον 20 χρόνια, αλλά οι πο-
λιτικοί δεν μπορούσαν να συμφωνή-
σουν στο απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα.
Όλα αυτά όμως άλλαξαν μετά το δυ-
στύχημα της Φουκουσίμα. 
Σύμφωνα με τον Νικολάς Βέντλερ,
από το Γερμανικό Πυρηνικό Φόρουμ,
η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση
Μέρκελ ήταν παράλογη και συναι-
σθηματικά φορτισμένη. «Είμαστε απο-
λύτως πεισμένοι ότι τα πυρηνικά μας
εργοστάσια λειτουργούν με ασφάλεια»,
δηλώνει. «Τα επιχειρήματα στα οποία
στηρίχθηκε η απόφαση δεν είχαν
σχέση με την ασφάλεια, ήταν πολιτι-
κά».

Κίνδυνος ή ακρίβεια;
Ο Βέντλερ επισημαίνει ότι το κλείσιμο
των εργοστασίων θα κοστίσει δισε-
κατομμύρια στους φορολογούμενους.
Ο «πράσινος» φόρος στους λογαρια-
σμούς του ρεύματος έχει πενταπλα-
σιαστεί από το 2009 και η τιμή του
ρεύματος στη Γερμανία είναι σήμερα
η τρίτη υψηλότερη στην Ε.Ε. Ο φόρος

αυτός θα αποφέρει στη γερμανική
κυβέρνηση 23,6 δισεκατομμύρια
ευρώ, ώστε να εκπληρωθεί ο στόχος
να παράγεται το 80% του ηλεκτρισμού
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
μέχρι το 2050. Σήμερα, μόνο το 23%
του ηλεκτρισμού στη Γερμανία πα-
ράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 
Η Μέρκελ έχει περιλάβει την αντιμε-
τώπιση του κόστους της ενέργειας
στους τέσσερις μεγάλους στόχους

του υπό διαμόρφωση κυβερνητικού
συνασπισμού. Τα άλλα τρία μεγάλα
προβλήματα είναι η κρίση της Ευρω-
ζώνης, η γήρανση του πληθυσμού
και οι ομοσπονδιακές μεταρρυθμίσεις.
Οι ιδιοκτήτες των πυρηνικών εργο-
στασίων της Γερμανίας έχουν μηνύσει
την κυβέρνηση και ζητούν αποζημίωση
16 δισεκατομμυρίων ευρώ για το
κλείσιμο των σταθμών, το οποίο χα-
ρακτηρίζουν αντισυνταγματικό. Η νο-
μική αυτή διαμάχη δεν πρόκειται να
έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2015. 
Η Κλαούντια Ροτ θεωρεί, πάντως, ότι
οι υψηλότεροι λογαριασμοί του ρεύ-
ματος και οι απειλές των αποζημιώ-
σεων αποτελούν «το κόστος που
πρέπει να πληρώσουμε για να στα-
ματήσουμε αυτά τα τρομερά επικίνδυνα
πράγματα». 
Πολλοί από αυτούς που ζουν κοντά
στον πυρηνικό σταθμό Κρούμελ, πάλι,
λένε ότι προτιμούν να ζουν με τον
πυρηνικό κίνδυνο παρά με υψηλό-
τερους λογαριασμούς. Στο εργοστάσιο
αυτό έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα,
με αποτέλεσμα να έχει χαρακτηριστεί
«τέρας». Το 2007 έγινε βραχυκύκλωμα
σε ένα μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα
να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία ευ-
τυχώς δεν έφτασε στον αντιδραστήρα.
Το εργοστάσιο πάντως έκλεισε αμέσως
και διατάχθηκαν έρευνες. Το 2009
επαναλειτούργησε, αλλά σε λίγες
ημέρες σημειώθηκε και νέο βραχυ-
κύκλωμα. Δαπανήθηκαν πολλά εκα-
τομμύρια και το εργοστάσιο θα ετίθετο
πάλι σε λειτουργία τον Μάρτιο του
2011 –αλλά τότε ήρθε η Φουκουσί-
μα...
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Την ώρα που ο Ντέιβιντ
Κάμερον ανακοίνωνε 
τον περασμένο μήνα την
κατασκευή του πρώτου
πυρηνικού αντιδραστήρα
στη Βρετανία μετά την
καταστροφή της
Φουκουσίμα, τετράκωποι
περνούσαν σιωπηλά
μπροστά από το πυρηνικό
εργοστάσιο Κρούμελ, 
κοντά στο Αμβούργο.

Τα «απόνερα» της Φουκουσίμα 
ταράζουν την πυρηνική βιομηχανία

Το κλείσιμο 
των πυρηνικών
εργοστασίων της
Γερμανίας είχε προταθεί
από το 2000 και
επρόκειτο να χρειαστεί
τουλάχιστον 20 χρόνια,
αλλά οι πολιτικοί 
δεν μπορούσαν να
συμφωνήσουν 
στο απαιτούμενο
χρονοδιάγραμμα. Όλα
αυτά όμως άλλαξαν
μετά το δυστύχημα 
της Φουκουσίμα

Αναδημοσίευση από τον 



Ο
ι οκτώ κατηγορού-
μενοι, στους οποίους
περιλαμβάνονται
πολλοί πρώην δη-

μοσιογράφοι, κατηγορούνται ότι
παρακολουθούσαν επί δέκα χρό-
νια τα ηλεκτρονικά μηνύματα
διαφόρων προσωπικοτήτων με
σκοπό να τροφοδοτούν τις εφη-
μερίδες τους, τη Sun και τη News
of the World.
Τον Ιούλιο του 2011 αποκαλύ-
φθηκε ότι οι δημοσιογράφοι της
News of the World είχαν υπο-
κλέψει ηχητικά μηνύματα της
Μίλι Ντόουλερ, μιας 13χρονης
που είχε απαχθεί και στη συνέχεια
δολοφονήθηκε. Προκλήθηκε
κατακραυγή, καθώς το ζήτημα
δεν ήταν πλέον η δημοσίευση
κουτσομπολιών για σταρ του σι-
νεμά ή του ποδοσφαίρου, αλλά
η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
μιας απλής οικογένειας, που επι-
πλέον είχε πέσει θύμα ενός απο-
τρόπαιου εγκλήματος. Ο Ρούπερτ
Μέρντοκ αποφάσισε τότε να κλεί-
σει τη News of the World, ύστερα
από 68 χρόνια ζωής.
Η αστυνομική έρευνα που δια-
τάχθηκε οδήγησε στη σύλληψη
δεκάδων δημοσιογράφων και
στη δίκη που ξεκίνησε την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Παράλληλα,
η κυβέρνηση έδωσε εντολή στον

δικαστή Λέβεσον να ερευνήσει
τις πρακτικές του βρετανικού
Τύπου, και ειδικότερα των ταμ-
πλόιντ. Εκείνος κάλεσε εκατον-
τάδες μάρτυρες σε διάστημα 16
μηνών.
Και διαπίστωσε –χωρίς φυσικά
να εκπλαγεί– ότι οι δημοσιο-
γράφοι φτάνουν συχνά στα άκρα
στο πλαίσιο ενός ανελέητου πο-
λέμου για το ποιος θα δημοσιεύσει
πρώτος το χρώμα των εσωρού-
χων που φορά η τάδε σταρ. Στο
τέλος αυτής της διαδικασίας, ο
δικαστής συνέταξε έναν… παχύ
φάκελο με τον οποίο πρότεινε
να επιβληθούν πολύ αυστηροί
κανόνες για να αποφευχθούν
στο μέλλον οι δημοσιογραφικές
ακρότητες. Μέχρι τότε, οι βρε-
τανικές εφημερίδες αυτολογο-
κρίνονταν.

Εμπρός… πίσω
Αρχικά, ο βρετανικός Τύπος δή-
λωσε πρόθυμος να αλλάξει πρα-
κτική προκειμένου να ξαναβρεί
τη χαμένη του αθωότητα. Στη
συνέχεια, όμως, αντέδρασε έν-
τονα σε οποιαδήποτε προσπάθεια
ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι
αυτό θα λειτουργούσε υπέρ των
πολιτικών. Ύστερα από ατελείωτες
συνεδριάσεις και συμβιβασμούς,
η κυβέρνηση έβγαλε από το κα-

πέλο τον «λαγό» ενός βασιλικού
κανονισμού. Στην πραγματικό-
τητα, επρόκειτο για έναν πανάρ-
χαιο νόμο που επιτρέπει στο λε-
γόμενο Privy Council, το οποίο
αποτελείται από μερικούς υπουρ-
γούς άγνωστης ταυτότητας και
αριθμού, να προτείνουν στη βα-
σίλισσα ένα κείμενο. Το αμφι-
λεγόμενο αυτό σύστημα, που
δεν απαιτεί ψηφοφορία στο Κοι-
νοβούλιο, επιτρέπει τη ρύθμιση
μερικών σημαντικών θεσμών.
Έτσι λειτουργεί και το BBC.
Το νέο ρυθμιστικό όργανο θα

συντάξει έναν αριθμό ιδρυτικών
αρχών και θα έχει δικαίωμα να
επιβάλλει στους παραβάτες τσου-
χτερά πρόστιμα, που θα φτάνουν
μέχρι το ένα εκατομμύριο λίρες
(1,17 εκατομμύρια ευρώ). Το
πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση
θέλει να περιλάβει στον κανο-
νισμό τη δυνατότητα αλλαγών
στο ρυθμιστικό όργανο, υπό τον
όρο να τις εγκρίνουν τα δύο τρίτα
των βουλευτών. 
Αυτό αποτελεί κόκκινο πανί για
τον Τύπο, που μιλά για μια επίθεση
εναντίον της ελευθερίας της έκ-
φρασης και υποστηρίζει πως
οποιαδήποτε αλλαγή στο περιε-
χόμενο του κανονισμού πρέπει
να εγκριθεί από ολόκληρη τη
βιομηχανία του Τύπου.
Τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεύ-
θερα να υπογράψουν ή όχι τον
νέο κανονισμό. Όσα δεν το κάνουν
υπόκεινται σε ακόμη μεγαλύτερα
πρόστιμα. Μερικοί από τους με-
γάλους ομίλους, όπως αυτοί
στους οποίους ανήκουν η εφη-
μερίδα Γκάρντιαν και η εφημερίδα
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, διστάζουν. Οι
περισσότερες εφημερίδες όμως,
και κυρίως τα ταμπλόιντ, θέλουν
να μπορούν να συνεχίσουν να
δημοσιεύουν εξαντλητικές λε-
πτομέρειες για τα ζουμερά τους
σκάνδαλα…
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Τα μέσα
ενημέρωσης είναι
ελεύθερα να
υπογράψουν ή όχι
τον νέο κανονισμό.
Όσα δεν το κάνουν
υπόκεινται σε ακόμη
μεγαλύτερα
πρόστιμα

Ο Τύπος μεταξύ κανόνων και λογοκρισίας
Επισήμως, είναι μια απλή
σύμπτωση. Τι σύμπτωση όμως,
αλήθεια! Ο νέος κανονισμός για 
τον βρετανικό Τύπο έλαβε τη
βασιλική σφραγίδα, γεγονός 
που τον μετατρέπει σε επίσημο
έγγραφο. Την ίδια στιγμή, έμπαινε
στην τελική ευθεία η δίκη οκτώ
ατόμων, μεταξύ των οποίων της
Ρεμπέκα Μπρουκς, πρώην 
γενικής διευθύντριας της News
International. Ο κανονισμός για τον
βρετανικό Τύπο είναι όμως προϊόν
των εγκληματικών πράξεων για τις
οποίες κατηγορούνται η Μπρουκς
και τα άλλα στελέχη του ομίλου
του Ρούπερτ Μέρντοκ…

Αναδημοσίευση από την
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Η
χρηματιστηριακή
αγορά προσπαθεί
να «χωνέψει» σε
πρώτη φάση τα ση-

μαντικά κέρδη που κατέγραψε
στον μήνα Οκτώβριο, τα οποία
ανήλθαν σε +17%, κατατάσ-
σοντας το ελληνικό Xρηματι-
στήριο πρώτο σε απόδοση διε-
θνώς σε σύγκριση άλλων επεν-
δυτικών επιλογών. 
Ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται
πολύ κρίσιμος μήνας και ως
εκ τούτου αναμένουμε αυξημένη
μεταβλητότητα. 
Σε πρώτο πλάνο σημειώνουμε
την ρευστότητα στο πολιτικό
επίπεδο, και ιδιαίτερα μετά το
χτύπημα στο Νέο Ηράκλειο, το
οποίο είναι νέος παράγοντας
στην εξίσωση της πορείας του
Γενικού Δείκτη και αναμένουμε
να δούμε τη βαρύτητά του στις
χρηματιστηριακές εξελίξεις. 
Επιπλέον, η άφιξη της Τρόικας
αυτή την εβδομάδα έδωσε το
εναρκτήριο λάκτισμα στην εκ-
κίνηση σκληρών διαπραγμα-
τεύσεων στο θέμα της βιωσι-
μότητας του χρέους. Όπως έχου-
με επισημάνει σε παλιότερες
παρεμβάσεις μας, η εξέλιξη

των διαπραγματεύσεων θα ορί-
σουν το πολιτικό περιβάλλον
πάνω στο οποίο θα κινηθεί η
χώρα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
(τουλάχιστον μέχρι τον μήνα
Ιούνιο). 
Η καταγραφή επίδοσης πάνω
από 17% στην απόδοση του
ελληνικού χρηματιστηρίου τον
προηγούμενο μήνα, το ανακή-
ρυξε πρωταθλητή των διεθνών
αγορών. 
Ταυτόχρονα όμως, αποτέλεσε
και τον καταλύτη για ρευστο-
ποιήσεις αποκόμισης κερδών,
ιδιαίτερα από τα funds που
έχουν συμμετάσχει το τελευταίο
διάστημα. Ανάμεσα σε αυτούς
και η πορτογαλική BCP που με-
ταβίβασε το ποσοστό που κατείχε
στην Πειραιώς καταγράφοντας
κέρδη πάνω από 20%, διαχέ-
οντας έτσι την άποψη ότι είναι
εφικτή η μεταβίβαση μετοχών
των συστημικών τραπεζών κα-
τοχής του ΤΧΣ σε χρόνους πολύ
κοντινότερους εκείνων που
έχουν προσδιορισθεί από τα
warrants. 
Επομένως, το πρώτο τουλάχι-
στον διάστημα του Νοέμβριου
αναμένεται να διαμορφωθούν

πιο εκλογικευμένες αποτιμήσεις,
μέχρις ότου οριστικοποιηθεί η
συμφωνία υπουργείου Οικονο-
μικών –τρόικας σε σχέση με τα
του δημοσιονομικού κενού,
ώστε να κατατεθεί το σχέδιο
του προϋπολογισμού για το νέο
έτος. 

Η τεχνική εικόνα
Μεταξύ 1.150 με 1.200 μονάδων
θα κινείται η αγορά, εφόσον ο
Γενικός Δείκτης ανακτήσει έγ-
καιρα τις 1.150 μονάδες. Έχουμε
επισημάνει ότι βραχυχρόνια το
ανοδικό σενάριο κυριαρχεί παρά
τις πρόσκαιρες διορθώσεις. 
Στο βασικό σενάριο το Χ.Α. επα-
νέρχεται στη ζώνη των 1.150
με 1.200 μονάδων με προοπτική
στις 1.150 μονάδες. Στην αντί-
θετη περίπτωση το κομβικό ση-
μείο στήριξης για την αγορά
είναι οι 1.100 μονάδες και εν
συνεχεία οι 1.050 μονάδες. Ση-
μειολογικά διάσπαση των 1.180-
1.200 μονάδων θα είναι εξαι-
ρετικά θετική εξέλιξη, όμως η
διάσπαση της ζώνης των 1.250
μονάδων θα αλλάξει την ιστο-
ρική τάση της αγοράς σε ξεκά-
θαρα ανοδική. 
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ΕΘΝΙΚΗ
Προσφορές για εξαγορά εταιρικών δανείων από
ξένα funds. Προσφορές από funds του εξωτερικού
για την πώληση μέρους των προβληματικών επι-
χειρηματικών δανείων της εξετάζει, σύμφωνα με
πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική έχει
ομαδοποιήσει επιχειρηματικά δάνεια άνω των 800
εκατ. ευρώ, στα οποία είτε έχει σχηματίσει προβλέψεις
είτε τα έχει διαγράψει. Στόχος είναι η πώληση του
χαρτοφυλακίου στο 25% με 40% της ονομαστικής
του αξίας. Έτσι, η τράπεζα θα ανακτήσει μέρος
των κεφαλαίων που έχει καταβάλει για προβλέψεις
και διαγραφές. Η τράπεζα φαίνεται να έχει δεχθεί
προτάσεις για αυτά τα δάνεια σε τιμές που κυμαίνονται
από 30 έως 60 σεντς ανά ευρώ και αυτό σημαίνει
ότι οι προσφορές είναι από 180 έως 360 εκατ.
ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι ελληνικές τράπεζες δεν προχωρούν ακόμη σε
πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων παρά το
γεγονός ότι το ύψος τους υπολογίζεται ότι ξεπέρασε
τα 65 δισ. ευρώ ή το 30% των συνολικών χορη-
γήσεων, με τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών να
διαμορφώνονται μόλις σε 30 δισ. ευρώ, συμπεραίνει
η πανευρωπαϊκή μελέτη που διενήργησε η Price-
WaterhouseCoopers για την πορεία των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι τα χαρτοφυλάκια των
ελληνικών, ιταλικών, ισπανικών και ιρλανδικών
τραπεζών είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην
αύξηση των NPLs στην Ευρώπη, τα οποία πλέον
έχουν ξεπεράσει τα 1.2 τρισ. ευρώ. Επισημαίνεται
ακόμη ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών NPLs κατά
τους 12 τελευταίους μήνες υπολογίζεται σε περίπου
100 δισ. 
Όσον αφορά στα NPLs των ελληνικών τραπεζών,
σύμφωνα με τον Ανδρέα Ριρή, Partner και επικεφαλής
των θεμάτων τραπεζικής στην PwC Ελλάδος, «υπο-
λογίζεται ότι σήμερα ξεπερνούν τα 65 δισ., ποσοστό
μεγαλύτερο του 30% των συνολικών χορηγήσεων,
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος του 2012
και του 2011 ήταν περίπου 25% και 18%». 

ΔΕΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Στα 109 εκατ. υπολογίζει η ΔΕΗ τις επιβαρύνσεις
της επιχείρησης από την απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας στην Αλουμίνιον Α.Ε. για το διάστημα
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. 
Στα 35,2 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το όφελος από
την απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας της ΡΑΕ για
την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυ-
γατρικής της Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ. Οι επιπτώσεις
με αναδρομική ισχύ της απόφασης στα οικονομικά
αποτελέσματα της Αλουμίνιον υπολογίζονται στο
ποσό των 35,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο από
01.07.2010 έως 30.06.2013. Συγκεκριμένα, το
ποσό των 29 εκατ. ευρώ αφορά στην περίοδο
01.07.2010 έως 31.12.2012 και το ποσό των 6,2
εκατ. ευρώ αφορά στην περίοδο από 01.01.2013
έως 30.06.2013. 
Η ΔΕΗ «έναντι» καταβολών που πραγματοποιούσε
η Αλουμίνιον για την περίοδο από 01.07.2010 έως
30.06.2013 οφείλει το ποσό των 43,7 εκατ. ευ-
ρώ.
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220,56 
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8 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η
York Capital Management, ένας από τους με-
γαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγ-
κοσμίως, ανακοινώνουν την επίτευξη συμ-
φωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η York Capital
θα επενδύσει το ποσό των 100 εκατ. στη ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ. 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η York Capital
θα καλύψει πλήρως την έκδοση πενταετούς
ομολογιακού δανείου υποχρεωτικά μετατρέ-
ψιμου σε νέες μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανταλ-
λάξιμου με υφιστάμενες μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΚΗ, τις οποίες κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η
τιμή μετατροπής των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή. 
Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την απόκτηση
από τη York Capital, μέσω αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και την
εξαγορά από αυτήν ποσοστού 3% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που σήμερα
κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
Η York Capital Management είναι μία διεθνής
εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με κεντρικά
γραφεία στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο

Σοφο...
κλέουσα

ΧΩΝΕΥΕΙ… ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ                     

Χ.Α.: «Στοίχημα» η διάσπα           

Ανοδική διάσπαση
των 1.180-1.200
μονάδων θα είναι
θετική εξέλιξη,
όμως η διάσπαση
της ζώνης των
1.250 μονάδων 
θα αλλάξει 
την ιστορική τάση
της αγοράς 
σε ξεκάθαρα
ανοδική 
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Η Citigroup
Η Citi τονίζει ότι η ανακοίνωση
της υποβάθμισης του ελληνικού
χρηματιστηρίου στις 26 Νοεμ-
βρίου δημιουργεί νέα δυναμική
για τη στήριξη της αγοράς. Το-
νίζει, μάλιστα, ότι μακροπρό-
θεσμα θα προσελκύσει μια νέα
βάση επενδυτών, οι οποίοι,
λόγω υψηλής στάθμισης, δεν
έχουν το «περιθώριο» να μην
τοποθετηθούν. 
Όπως αναφέρει, «δεδομένου
ότι οι εισροές θα προέλθουν
κατά κανόνα από παθητικά
funds», η Citi εκτιμά ότι «το
μεγαλύτερο μέρος των ροών
αυτών θα λάβει χώρα κατά την
ημερομηνία της υποβάθμισης». 
Σημειώνει ωστόσο, ότι η πα-
ρουσία μερικών ημι-ενεργητικών
funds καταδεικνύει ότι μέρος
των εισροών θα ξεκινήσει νω-
ρίτερα, με στόχο την αναζήτηση

«ελκυστικών» σημείων εισόδου. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό
για τα non – index funds να
είναι προετοιμασμένα για την
επακόλουθη μεταβλητότητα
και τις αλλαγές στον όγκο συ-
ναλλαγών και να καθορίσουν
τη θέση τους ανάλογα με τους
στόχους που έχουν.

Κακό νέο, αλλά
συμφέρον για 
τους επενδυτές
Ως ένα «κακό νέο» το οποίο
μπορεί, ωστόσο, να θεωρηθεί
«συμφέρον» για τους επενδυτές,
χαρακτηρίζει η βελγική εφη-
μερίδα «De Standaard» την
υποβάθμιση του ελληνικού Χρη-
ματιστηρίου σε «αναδυόμενη
αγορά» από τη Standard and
Poor's Dow Jones Indices. 
Πιο συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ
που φιλοξενεί υπό τον τίτλο

«Το ελληνικό Χρηματιστήριο
ανέβηκε κατά 146% παρά τη
μιζέρια και την υποβάθμιση»,
η εφημερίδα αναφέρει ότι η
«δραματική», όπως την χαρα-
κτηρίζει, μείωση του μεγέθους
της αγοράς κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών, η χαμηλή
αξιολόγηση της ελληνικής οι-
κονομίας, η υστέρηση του ελ-
ληνικού Χρηματιστηρίου σε σχέ-
ση με τις πρακτικές των ανε-
πτυγμένων αγορών και η δυ-
σκολία πρόσβασης στις αγορές,
ώθησαν τον εν λόγω οίκο πι-
στοληπτικής αξιολόγησης να
προβεί σε αυτή την κίνηση. 
Ωστόσο, η εφημερίδα δεν πα-
ραλείπει να αναφέρει ότι όσοι
πιστεύουν ότι κατόπιν αυτών
των ανακοινώσεων το ελληνικό
Χρηματιστήριο θα πάρει την κα-
τιούσα «πλανώνται πλάνην οι-
κτράν». Και τούτο διότι, όπως

σημειώνει, το ελληνικό Χρη-
ματιστήριο καταγράφει άνοδο
της τάξης του 146% από τις 5
Ιουνίου 2012, κάτι που το φέρνει
στη δεύτερη θέση των αποδό-
σεων, σε παγκόσμια κλίμακα,
μετά το αντίστοιχο της Βενε-
ζουέλας. 
Ο λόγος –συνεχίζει η εφημε-
ρίδα– είναι ότι, χάρη στην υπο-
βάθμιση, πολλά από τα ταμεία
που ειδικεύονται στις αναδυό-
μενες αγορές, αποκτούν τη δυ-
νατότητα να τοποθετήσουν τα
κεφάλαιά τους στις «σχετικά
φτηνές» ελληνικές μετοχές,
προκειμένου να ενισχύσουν τα
χαρτοφυλάκια των «υψηλού
ρίσκου». 

Exotix: 
Στο «χρονοντούλαπο 
της ιστορίας»
Παρελθόν αποτελεί σύμφωνα
με την Exotix το Grexit, η προ-
οπτική εξόδου της Ελλάδας
από το ευρώ, τονίζοντας χαρα-
κτηριστικά ότι πλέον αυτή η πι-
θανότητα θα μπει στο "χρονον-
τούλαπο της ιστορίας". Σύμφωνα
με την Exotix, μπορεί η ομα-
λοποίηση της ελληνικής οικο-
νομίας να χρειαστεί αρκετά χρό-
νια για να έρθει, αλλά ο κίνδυνος
εξόδου της χώρας από το ευρώ
έχει απομακρυνθεί πλέον εν-
τελώς. Όπως χαρακτηριστικά
σημειώνει για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, η Ελλάδα
παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές
για την ανάκαμψη της οικονομίας
της σε ορίζοντα 10ετίας, αφού
οι ελληνικές τράπεζες θα είναι
τότε σε θέση να παράσχουν δά-
νεια, οι ελληνικές επιχειρήσεις
θα έχουν ισχυροποιηθεί. 

Χονγκ Κονγκ. Ιδρύθηκε το 1991 από τον
James G. Dinan και διαχειρίζεται περίπου 18
δισ. δολάρια. 
8 ΟΤΕ: Στα 9,6 ευρώ, από 5,6 πριν αυξάνει
την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ η Goldman
Sachs, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση
«neutral». Mε βάση τις εκτιμήσεις του διεθνούς
οίκου ο Οργανισμός θα καταγράψει καθαρά
κέρδη 250,9 εκατ. το 2013 και 280,9 το 2014.
Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ προβλέπεται να
διαμορφωθούν στα 3,96 δισ. φέτος και στα
3,80 το 2014. 
ΟΠΑΠ: Τιμή-στόχο στα 11 ευρώ και σύσταση

«overweight» (υψηλότερη της αγοράς) δίνει
η Euroxx. Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει
ότι η πιο επιθετική πολιτική της Emma Delta
σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση του
Οργανισμού, σε κόστη και νέα παιχνίδια, ανα-
μένεται να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις με-
σοπρόθεσμα. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο ΟΠΑΠ
μπορεί να προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου
έως 1,1 δισ. ή 3,6 ευρώ ανά μετοχή. 

8NUTRIART: Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο
η αίτηση πτώχευσης που είχε καταθέσει η αρ-
τοβιομηχανία Nutriart (πρώην Κατσέλης). Είχε
επιχειρήσει να βγει από το αδιέξοδο, ρευστο-
ποιώντας περιουσιακά στοιχεία. Μετά την από-
φαση, αναμένεται ο πλειστηριασμός των ερ-
γοστασίων που διαθέτει ο όμιλος σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Η πτώχευση της Nutriart
αφαιρεί από την αγορά 480 θέσεις εργασίας. 

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ - «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Μια έξυπνη λύση για να γίνουν τα κόκκινα δά-
νεια… ροζ κατέθεσε η PriceWaterhouseCoopers. 
Απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων από τις
τράπεζες, τα οποία είναι δεσμευμένα λόγω των
μη-εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, εισηγείται
η PWC. 
Η πρόταση: Να θεωρηθεί φορολογική απαίτηση
δηλαδή, μέρος της ζημίας που θα εγγράψουν οι
τράπεζες από τις κεφαλαιοποιήσεις επιχειρηματικών
δανείων. Να επιτραπεί στις τράπεζες, εφόσον κε-
φαλαιοποιούν εταιρικά δάνεια, να σχηματίζουν
φορολογική απαίτηση για το 26% της ζημίας, όσο
και το ύψος του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή
για εταιρικά κέρδη. Αν, για παράδειγμα, οι τράπεζες
διαθέτουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια συγκεκριμένης
εταιρείας ύψους 100 εκατ., για τα οποία έχουν
σχηματίσει ήδη προβλέψεις 50 εκατ., θα μπορούν
να διαπραγματευθούν με ενδιαφερόμενους στρα-
τηγικούς επενδυτές την κεφαλαιοποίηση δανείων
50 εκατ. και την αναχρηματοδότηση σε μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα των υπόλοιπων 50 εκατ. Με
την προϋπόθεση βέβαια ότι ο στρατηγικός επενδυτής
με τη σειρά του θα αποδεχθεί να βάλει φρέσκο
χρήμα της τάξης των 20 εκατ. Με τον τρόπο αυτό
τα μεν δάνεια της επιχείρησης θα μειωθούν κατά
50 εκατ., τα κεφάλαιά της θα ενισχυθούν κατά 70
εκατ. και το υπόλοιπο των δανείων της (50 εκατ.)
θα καταστεί ενήμερο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - WARRANTS
Ήρθε η ώρα να μετατραπούν σε μετοχές τα warrants
των τραπεζών; 
Οι ξένοι επενδυτές επιλέγουν τελευταία τις τραπεζικές
μετοχές ως μια ευκαιρία να ποντάρουν στην ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας με μεγάλο… δέ-
λεαρ, φυσικά, τα τραπεζικά warrants. 
Η άνοδος που καταγράφουν οι τραπεζικές μετοχές
στο Χ.Α. αποτελεί κίνητρο εξάσκησης των warrants,
ωστόσο, θεωρείται πιθανό να μην υπάρξει κύμα
εξάσκησης των warrants με την ολοκλήρωση του
πρώτου εξαμήνου από την έκδοσή τους, τουλάχιστον
μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την πορεία
της οικονομίας. 
Οι κάτοχοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ση-
μαντικό αριθμό μετοχών των τριών συστημικών
τραπεζών σε καθορισμένη τιμή (με δικαίωμα με-
τατροπής σε μετοχές για το πρώτο εξάμηνο από
την έκδοσή τους, τη 10η Δεκεμβρίου για την Alpha
Bank, την 26η Δεκεμβρίου για την Εθνική και τη
2α Ιανουαρίου για την Πειραιώς). 
Ο κάτοχος warrant της Alpha Bank έχει δικαίωμα
να αγοράσει 7,4 μετοχές για κάθε warrant που
κατέχει και αντίστοιχα ο μέτοχος της Εθνικής 8,229
μετοχές ανά warrant και ο μέτοχος της Πειραιώς
4,47 μετοχές. Έτσι, η άνοδος της τιμής των τρα-
πεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο οδηγεί σε
πολλαπλασιαστικά κέρδη για τους κατόχους των
warrants. 

ΕΧΑΕ
H ΕΧΑΕ θα επιστρέψει και φέτος κεφάλαια στους
μετόχους της. «Θα συνεχίσουμε την πολιτική της
επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους, εκτός
του μερίσματος, όπως κάνουμε από τότε που ιδιω-
τικοποιήθηκε η εταιρεία», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος Σ. Λαζαρίδης στο Reuter's. 

                        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΣ 
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71.417.100 460,64 3,01 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 6,450 1,57% 119.451 6,450 6,260 1,530 6,480
11.178.000 13,41 0,72 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,200 -2,44% 14.875 1,280 1,160 0,816 1,280
13.000.000 1,53 0,04 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,118 -17,48% 2.070 0,130 0,117 0,117 0,520
25.000.000 10,63 0,49 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,425 -8,21% 12.686 0,484 0,420 0,174 0,611
22.016.250 11,60 0,13 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,527 -0,57% 6.927 0,534 0,517 0,247 0,698

418.000 9,10 0,90 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 21,780 8,90% 45 21,780 20,990 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 4,63 0,18 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,246 -0,40% 973 0,246 0,224 0,224 0,576
23.986.500 17,27 0,31 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,720 4,50% 6.950 0,720 0,630 0,313 0,819

199.474.091 1.208,81 1,14 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 6,060 -16,99% 765.174 7,030 6,060 2,990 7,390
4.968.600 3,50 0,23 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,705 9,81% 50 0,705 0,705 0,490 1,010
6.325.000 6,07 0,29 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 0,960 0,00% 0 0,960 0,960 0,841 1,210

77.376.446 3,79 0,28 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,049 16,67% 132.611 0,050 0,040 0,030 0,108
14.076.360 4,24 0,26 10,97 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,301 -18,21% 9.346 0,368 0,301 0,270 0,626
85.882.688 273,11 0,70 - 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,180 1,27% 1.931.681 3,250 3,020 1,290 3,250
24.060.000 9,86 0,45 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,410 5,40% 28.991 0,410 0,399 0,317 0,520
15.000.000 52,50 2,70 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 3,500 0,00% 410 3,500 3,500 3,500 5,500

232.000.000 2.331,60 0,40 76,37 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 10,050 -8,30% 2.980.992 10,700 9,650 3,950 10,960
34.720.000 12,15 0,39 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,350 -10,71% 136.446 0,380 0,350 0,130 0,634
13.673.200 3,79 0,38 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,277 0,00% 350 0,277 0,277 0,219 0,499

2.396.785.994 10.378,08 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 4,330 4,34% 7.890.399 4,330 4,100 2,040 9,714
27.848.000 10,11 0,44 27,49 0,01 0,14 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,363 -6,92% 74.001 0,398 0,346 0,259 0,575
11.250.000 6,41 0,30 6,54 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,570 1,24% 15.685 0,578 0,558 0,414 0,660
36.748.909 36,75 0,41 13,02 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,000 -3,85% 80.231 1,060 0,992 0,785 1,710
18.648.000 14,49 0,20 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,777 -0,38% 22.965 0,784 0,772 0,454 0,945

124.100.815 235,79 0,42 10,89 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,900 -4,04% 96.750 1,990 1,900 1,110 2,360
13.230.000 8,07 0,52 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,610 1,50% 7.102 0,619 0,580 0,413 0,682
31.734.530 16,50 0,39 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,520 -0,57% 1.580 0,530 0,520 0,299 0,740
23.828.130 25,50 0,55 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,070 0,00% 0 1,070 1,070 0,740 1,800

177.001.313 548,70 0,57 45,34 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,100 -3,43% 1.255.789 3,120 3,000 1,460 3,210
19.864.886 310,49 0,38 0,78 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 15,630 -2,31% 18.160 16,030 15,630 12,010 18,820
29.546.360 41,96 0,41 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,420 -7,79% 108.466 1,500 1,420 1,160 2,230

305.635.185 2.872,97 1,21 34,12 0,45 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 9,400 -2,08% 897.011 9,520 9,300 5,910 9,600
65.368.563 503,34 3,32 42,91 0,11 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 7,700 -0,77% 2.222.348 7,700 7,300 3,234 7,940
26.730.187 31,27 0,80 9,77 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,170 -5,65% 72.655 1,240 1,170 0,574 1,260
15.146.404 22,27 0,39 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,470 -0,68% 2.565 1,480 1,460 1,200 1,900
52.067.296 14,01 0,55 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,269 -2,18% 18.836 0,277 0,265 0,242 0,534
30.009.210 11,43 0,40 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,381 -6,62% 56.161 0,413 0,381 0,220 0,799
36.300.000 204,37 1,51 11,49 0,19 0,16 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,630 -4,58% 102.985 5,980 5,550 4,080 6,750

106.500.000 845,61 0,96 18,09 0,17 0,15 31/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 7,940 -4,45% 465.716 8,280 7,800 3,960 8,600
27.503.677 39,88 0,80 4,31 0,05 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,450 -2,03% 116.014 1,530 1,450 0,495 1,530

7.347.600 23,29 13,81 - 02/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 3,170 0,00% 233.000 3,170 3,170 2,120 3,170
53.155.053 69,10 0,71 16,16 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,300 0,00% 136.020 1,350 1,290 0,700 1,530
86.735.980 78,06 0,60 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,900 2,86% 117.815 0,908 0,869 0,430 0,960
28.580.100 43,16 1,66 26,45 0,02 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,510 -1,31% 88.232 1,520 1,510 0,819 1,737

9.000.000 4,27 0,59 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,474 -11,73% 2.148 0,510 0,474 0,269 0,680
8.298.467 6,01 0,52 7,46 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,724 -7,54% 3.098 0,783 0,724 0,174 1,289

11.233.200 4,02 0,23 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,358 2,58% 15.899 0,358 0,322 0,265 0,590
158.961.721 316,33 1,04 51,72 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 1,990 2,05% 1.953.137 2,050 1,900 1,310 2,340

7.500.000 14,55 0,94 14,92 10/04/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) * ΚΑΝΑΚ 1,940 3,19% 1.391 1,940 1,850 0,943 2,020
9.742.920 12,47 0,37 5,72 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,280 -2,29% 2.840 1,310 1,200 1,070 1,890

14.679.792 67,97 0,79 13,43 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,630 -0,86% 4.430 4,640 4,620 1,970 4,900
3.300.689 7,59 0,93 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,300 6,98% 639 2,350 2,220 1,700 3,530

40.219.218 29,60 0,51 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,736 6,67% 17.730 0,737 0,736 0,429 0,848
11.510.102 4,47 0,42 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,388 9,30% 11 0,388 0,355 0,281 0,679
21.224.340 4,41 0,20 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,208 -9,96% 300 0,231 0,208 0,194 0,418
13.450.000 45,60 1,98 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,390 -0,59% 8.749 3,400 3,390 2,800 4,560
29.480.000 20,55 0,47 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,697 2,80% 94.572 0,697 0,686 0,337 0,760
33.065.136 69,11 2,19 13,61 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 2,090 -0,48% 34.397 2,130 2,090 0,855 2,130
15.804.800 6,48 0,25 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,410 0,00% 23.315 0,438 0,400 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 0,327
22.945.139 17,85 0,57 6,42 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,778 -2,75% 18.377 0,800 0,778 0,636 0,898

7.595.160 6,35 0,31 9,33 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,836 2,96% 5 0,836 0,836 0,541 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 1,89 0,22 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,227 -10,98% 2.360 0,252 0,227 0,198 0,599
2.160.524 0,86 0,39 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,400 0,00% 0 0,400 0,400 0,321 0,798
7.734.375 1,87 0,13 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,242 0,00% 0 0,242 0,242 0,144 0,360

15.222.276 45,51 0,55 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,990 0,34% 5.844 2,990 2,940 1,520 3,540
9.819.370 3,24 0,33 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,330 6,80% 5.364 0,330 0,309 0,211 0,510

51.950.600 671,72 1,90 9,59 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 12,930 -6,64% 188.138 13,480 12,800 6,450 14,000
11.700.000 4,66 0,46 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,398 28,39% 791 0,398 0,373 0,286 0,640

110.782.980 944,98 1,68 12,24 0,40 0,30 04/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,530 -1,71% 581.473 8,560 8,180 6,182 9,232
32.188.050 5,47 0,12 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,170 0,00% 0 0,170 0,170 0,132 0,320

4.588.137 8,03 0,14 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,750 -3,31% 8.584 1,760 1,660 0,703 2,590
15.842.391 9,16 0,38 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,578 0,00% 0 0,578 0,578 0,440 0,702
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116.915.862 722,54 0,92 30,41 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 6,180 3,52% 3.056.034 6,180 5,900 3,190 6,180
6.340.000 5,58 0,32 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,880 14,29% 340 0,880 0,800 0,300 1,040

23.935.280 4,79 0,31 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,200 1,01% 300 0,200 0,200 0,165 0,360
63.697.153 25,99 0,18 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,408 -4,45% 674.879 0,430 0,394 0,380 0,825

3.873.120 6,20 0,28 8,62 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,600 0,00% 0 1,600 1,600 0,910 2,640
34.986.430 3,85 0,19 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,110 -0,90% 4.353 0,111 0,110 0,102 0,183

2.566.836 0,51 0,35 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,200 1,01% 2.470 0,200 0,198 0,198 0,315
10.080.000 257,04 1,76 13,94 0,40 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 25,500 1,59% 9.059 25,840 24,950 14,120 25,840
25.000.000 449,00 2,81 90,58 0,01 0,05 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 17,960 0,34% 24.805 18,150 17,700 11,910 21,410

319.000.000 3.014,55 2,59 5,96 0,72 0,57 28/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 9,450 3,28% 4.845.512 9,450 9,030 4,590 10,000
490.150.389 4.313,32 2,66 9,05 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 8,800 -5,27% 4.752.646 8,900 8,300 3,160 9,320

4.971.466 1,93 0,41 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,388 0,00% 0 0,388 0,388 0,193 0,605
50.797.369 28,70 1,47 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,565 0,71% 14.647 0,619 0,564 0,217 0,706

5.072.567.951 7.507,40 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,480 -3,27% 53.395.506 1,500 1,420 0,850 5,735
7.070.400 13,65 0,44 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,930 19,14% 8.062 1,930 1,700 1,290 1,930

22.080.000 131,16 2,01 12,79 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 5,940 -1,33% 7.825 5,940 5,900 2,700 6,020
45.094.620 59,98 0,56 8,47 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,330 -4,32% 105.058 1,390 1,320 0,760 1,600
27.379.200 142,92 1,06 9,27 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,220 -2,43% 2.602 5,350 5,090 4,233 5,420
24.319.250 3,87 0,33 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,159 1,27% 29.155 0,159 0,140 0,066 0,220
22.280.000 19,56 1,03 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,878 -1,01% 68.301 0,896 0,872 0,426 1,180
34.770.982 213,15 1,49 17,61 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 6,130 4,61% 243.674 6,130 5,900 2,569 6,130

4.181.450 2,75 0,49 10,87 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,657 0,00% 0 0,657 0,657 0,639 1,000
96.243.908 148,22 0,39 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,540 -9,94% 390.833 1,700 1,540 1,000 2,330
28.438.268 9,67 0,30 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,340 3,03% 160 0,340 0,335 0,280 0,543

124.170.201 240,89 1,46 24,90 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,940 -7,62% 623.931 2,080 1,940 1,180 2,530
109.314.400 401,18 1,19 30,02 0,06 24/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,670 0,55% 311.294 3,670 3,620 1,927 3,670

33.125.000 52,01 0,19 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,570 -5,99% 50.383 1,650 1,540 1,190 2,580
77.063.568 1.514,30 1,08 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 19,650 -2,24% 462.204 19,750 19,240 12,010 20,200

7.568.960 61,69 0,45 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 8,150 -0,49% 1.559 8,180 8,000 5,800 8,190
305.732.436 140,03 0,67 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,458 -0,65% 585.801 0,468 0,445 0,272 0,751

10.203.575 1,37 0,08 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,134 -0,74% 5.870 0,135 0,130 0,077 0,400
8.340.750 5,71 0,22 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,684 -17,59% 1.500 0,830 0,684 0,350 0,850

101.279.627 79,00 0,72 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,780 -9,51% 197.217 0,859 0,780 0,480 1,330
4.034.950 0,48 0,11 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,120 0,84% 34.549 0,136 0,115 0,115 0,713

21.876.700 8,09 0,44 42,28 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,370 -3,90% 78.738 0,370 0,348 0,252 0,475
10.922.906.012 7.088,97 1,59 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,649 -1,96% 37.909.635 0,661 0,642 0,203 0,720

1.033.006.393 282,01 0,18 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,273 -5,86% 6.523.528 0,289 0,273 0,203 1,003
45.457.464 10,14 0,85 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,223 -8,98% 3.877 0,223 0,205 0,044 0,479
12.120.000 101,69 0,74 12,55 0,45 0,36 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 8,390 -2,33% 23.005 8,600 8,390 3,480 8,600
15.816.009 7,92 0,53 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,501 4,81% 1.870 0,517 0,478 0,348 0,610

101.123.806 28,31 0,62 9,38 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,280 1,08% 149.522 0,288 0,273 0,184 0,405
366.491.145 7.916,21 - 26/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 21,600 1,27% 342.285 21,600 20,620 17,200 23,690

9.907.500 2,83 0,89 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,286 0,00% 0 0,286 0,286 0,135 0,400
26.664.840 12,91 0,43 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,484 -8,68% 27.150 0,510 0,484 0,295 0,678
31.370.399 2,35 0,33 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,075 -3,85% 298.114 0,079 0,075 0,069 0,255

4.050.416.865 2.859,59 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,706 -0,56% 8.650.894 0,715 0,652 0,495 8,417
61.000.000 558,15 0,89 - 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 9,150 1,44% 234.474 9,230 9,020 4,160 9,270
52.800.154 27,93 0,79 5,83 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,529 2,72% 2.294 0,535 0,522 0,498 0,920
11.720.024 36,10 0,87 10,62 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 3,080 -1,60% 9.251 3,130 3,000 2,331 4,855
66.948.210 1.547,84 1,92 16,30 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 23,120 5,57% 381.755 23,120 22,200 9,980 23,120
50.992.322 168,78 0,95 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 3,310 -5,43% 351.473 3,500 3,310 1,700 3,750
50.592.373 300,01 2,52 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,930 0,51% 146.123 5,930 5,740 3,990 6,070
20.578.374 26,75 0,35 13,05 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,300 -3,70% 14.180 1,340 1,300 1,000 1,690

133.025.996 74,76 0,24 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,562 -1,75% 982.493 0,571 0,550 0,285 0,728
23.154.250 20,14 0,23 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,870 -4,81% 28.770 0,912 0,844 0,608 1,180
77.654.850 140,56 0,47 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,810 3,43% 89.233 1,810 1,710 1,000 1,850

129.994.676 1.296,05 2,30 14,03 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 9,970 0,71% 1.548.370 10,050 9,950 4,760 10,300
149.441 1,40 2,17 13,20 - 15/10/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ JUMBO (ΚΟ άνευ μερίσματος) ΜΠΕΛΑΑΜ 9,380 1,30% 413 9,380 9,260 9,050 9,990

23.648.700 45,17 0,56 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,910 -3,05% 12.566 1,990 1,910 1,000 2,010
44.267.700 212,04 0,72 2,10 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 4,790 -2,24% 38.511 5,020 4,790 3,020 6,300

4.740.000 2,47 0,36 61,15 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,522 -0,38% 1.890 0,524 0,402 0,389 1,230
770.328.883 352,81 0,25 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,458 -2,55% 5.449.857 0,460 0,447 0,202 0,541

468.700 1,72 0,11 8,93 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 3,660 -0,54% 1.987 3,780 3,660 3,660 5,180
10.500.000 13,97 0,43 9,89 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,330 0,76% 23.238 1,460 1,330 0,880 1,580
14.074.000 21,81 0,52 - 0,22 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,550 -7,19% 2.320 1,610 1,550 1,130 1,920

6.200.000 3,37 0,26 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,543 -29,94% 1.516 0,775 0,543 0,499 0,948
12.417.000 41,72 2,36 44,07 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 3,360 -1,18% 72.419 3,400 3,360 2,310 3,400

6.132.500 15,15 0,59 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,470 0,00% 0 2,470 2,470 1,600 3,100
3.953.090 3,52 2,56 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,890 -0,34% 13.498 0,910 0,890 0,354 1,050

11.812.193 11,10 0,76 20,79 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,940 -2,39% 18.785 0,966 0,940 0,580 1,240
6.836.280 10,19 1,67 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 1,490 -1,97% 59.455 1,530 1,450 0,261 1,930

48.069.201 78,83 0,47 - 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,640 2,50% 63.957 1,650 1,630 0,790 1,650
57.434.884 32,16 0,28 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,560 -7,13% 13.799 0,598 0,560 0,465 0,919

6.456.530 12,27 0,92 38,70 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,900 0,00% 500 1,900 1,900 1,030 2,200
54.888.240 51,05 0,59 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,930 -7,92% 49.438 0,991 0,930 0,452 1,060
14.627.315 4,51 0,25 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,308 0,65% 286.660 0,315 0,290 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 )

245.779.626 400,62 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 1,630 1,87% 11.089.302 1,630 1,470 0,540 1,840
849.195.130 696,34 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,820 1,99% 25.889.922 0,840 0,818 0,375 0,991

1.233.503.482 1.665,23 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,350 -2,17% 10.703.847 1,380 1,300 0,560 1,510

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 22,75 - - 01/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΑΔΑΚ 3,890 -1,02% 10.297 3,890 3,760 2,613 3,980
388.550 3,26 - - 03/11/10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΔΑΚΕΤ30 8,390 -0,71% 12 8,450 8,200 6,880 10,110
294.878 3,83 - - 01/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ 13,000 -1,07% 10 13,050 12,590 7,940 13,260
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Στα Τέμπη την Κυριακή οι κτηνοτρόφοι

Δεν αποκλείουμε να κλείσει
ακόμα και ο δρόμος στο

συγκεκριμένο σημείο, κόβον-
τας έτσι τη χώρα στα δύο»
διεμήνυσε ο κ. Καμπούρης.
Μεταξύ άλλων, οι κτηνοτρό-
φοι καλούν εκ νέου τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Αθανάσιο
Τσαυτάρη να παρευρεθεί στα
Τέμπη και να συζητήσει μαζί
τους, με τον κ. Καμπούρη να

σημειώνει: «Φτάνει πια το
κρυφτό, ήρθε η ώρα να μας
αντιμετωπίσει». 
Μετά και την τελευταία «κακή»,
σύμφωνα με την ΠΕΚ, πληρω-
μή της ενιαίας ενίσχυσης που
έλαβαν οι κτηνοτρόφοι, ο κ.
Καμπούρης δήλωσε: «Καταγ-
γέλλουμε και καταδικάζουμε
το νέο πλήγμα σε βάρος του
κλάδου και ζητούμε άμεσα
την παρέμβαση του πρωθυ-

πουργού και των αρχηγών των
πολιτικών κομμάτων». Διευ-
κρίνισε, δε, ότι η ΠΕΚ ζητά συ-
νάντηση με τους επικεφαλής
των πολιτικών κομμάτων, προ-
κειμένου να ενημερωθούν για
την κατάσταση στον κλάδο
και «να φέρουν τα θέματα προς
συζήτηση στη Βουλή». 
Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύ-
ρονται για τις «κακές» πλη-
ρωμές που λαμβάνουν, για
το θέμα των βοσκοτόπων,
ενώ υποστηρίζουν ότι το πο-
σό που έλαβαν ορισμένοι ως
επιστροφή φόρου για το πε-
τρέλαιο καταγράφεται συρ-
ρικνωμένο έως και 35%. 

Μήνυμα Τσαυτάρη
Από την πλευρά του, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυ-

τάρης, πραγματοποιώντας το
περασμένο Σαββατοκύριακο
τα εγκαίνια της έκθεσης «Meat
Days», αναφέρθηκε στις δρά-
σεις του υπουργείου για την
ενίσχυση του κλάδου της κτη-
νοτροφίας και του πρωτογε-
νούς τομέα, με έμφαση στην
ποιότητα και με «εργαλείο»
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολι-
τική (KAΠ). Ο κ. Τσαυτάρης
τόνισε τη σημασία της ενί-
σχυσης της εξωστρέφειας
των ποιοτικών αγροτικών
προϊόντων, καθώς και της
αξιοποίησης της τεχνολογίας
και της επιστήμης στον αγρο-
διατροφικό τομέα. Όπως είπε,
«αγωνιζόμαστε να πετύχουμε
και να διορθώσουμε σφάλ-
ματα του παρελθόντος, καθώς
βρισκόμαστε στην πολιτική
διαπραγμάτευση για το κα-
νονιστικό πλαίσιο της νέας
ΚΑΠ, αγωνιζόμαστε να υπο-
στηρίξουμε τις αδυναμίες του
τόπου μας και από την άλλη
πλευρά, να λύσουμε προβλή-
ματα των παραγωγών». Πρό-
σθεσε, δε, ότι «οι προσπάθειες
όλων μας θα είναι να υπο-
στηρίξουμε όλους τους κρί-
κους της παραγωγικής δια-
δικασίας, από τον πρωτογενή
τομέα, τη μεταποίηση, την
εξωστρέφεια, την τοποθέτηση
των προϊόντων αυτών στις
διεθνείς αγορές». 

Τη διάθεση πίστωσης 316.000 ευρώ
σε βάρος των εσόδων του Κληρο-

δοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη
για την επαναδραστηριοποίηση του Κρα-
τικού Κτήματος Βυτίνας, με την ονομασία
«Πρότυπος Τριανταφυλλίδειος Σταθμός
Ορεινής Οικονομίας», ενέκριναν οι υπουρ-
γοί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αθανάσιος Τσαυτάρης και τον Οικονο-
μικών Ιωάννης Στουρνάρας, με την υπο-

γραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΚΥΑ). 
Ο Σταθμός της Βυτίνας, που ουσιαστικά
αφορά στην αξιοποίηση του Κρατικού
Κτήματος, θα περιλαμβάνει πρότυπο αμ-
πελώνα με παραδοσιακές οινοποιήσιμες
ποικιλίες, φυτώριο παραγωγής υγιούς
πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτώριο
δασικών φυτών. Ο Σταθμός θα ενταχθεί
σε δράσεις κατάρτισης (εκπαίδευσης)

πρακτικής άσκησης γεωπόνων, τεχνο-
λόγων γεωπονίας και νέων αγροτών. Τα
προγράμματα επιμόρφωσης φοιτητών,
μαθητών και αγροτών θα αφορούν στην
καλλιέργεια των παραπάνω φυτικών ει-
δών, την εφαρμογή βιολογικών συστη-
μάτων καλλιέργειας, την εφαρμογή συ-
στημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
της παραγωγής και όλα αυτά σε εναρ-
μόνιση με την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Οκτωβρίου,
σε τιμητική εκδήλωση για τα 150 χρόνια
από τον θάνατο του ευεργέτη Παναγιώτη
Τριανταφυλλίδη, ο κ. Τσαυτάρης, παρουσία
και του Προέδρου της Δημοκρατίας, μί-
λησε για την αναγκαιότητα στροφής της
πρωτογενούς παραγωγής στην ποιότητα
και εξήγγειλε τη δημιουργία του Σταθμού
στο Κρατικό Κτήμα Βυτίνας. 

Πρότυπος αμπελώνας και φυτώριο στο Σταθμό της Βυτίνας 

Σε συνολικά 66 άτομα ανέρχεται ο αριθμός των επιτυ-
χόντων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάν-

θης, Κοζάνης, Ημαθίας και Αιτωλοακαρνανίας, που εν-
τάσσονται στη Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 2.1.4 «Γε-
ωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 
Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης και σε
αυτήν προβάλλεται αναλυτικά ότι για την Περιφερειακή
Ενότητα Ξάνθης ο αριθμός των επιτυχόντων παραγωγών
ανέρχεται σε 27 άτομα, για την Κοζάνη σε 3, για την Ημαθία
σε 20 και για την Αιτωλοακαρνανία σε 16 άτομα. 
Σκοπός του Μέτρου είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης
διαχείρισης στην καλλιέργεια του καπνού, μέσω της οποίας
μειώνονται σημαντικά οι ενεργειακές εισροές (χημικά λι-
πάσματα, φυτοφάρμακα). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του
Μέτρου τηρούν και πρόσθετες φιλοπεριβαλλοντικές δε-
σμεύσεις, όπως αμειψισπορά με ψυχανθές για χλωρά λί-

πανση, ακαλλιέρ-
γητο περιθώριο και
χειρωνακτική απο-
μάκρυνση ζιζανίων,
με στόχο τη βελτίω-
ση της οργανικής
ουσίας του εδά-
φους, την εξοικο-
νόμηση νερού και
την προστασία της
βιοποικιλότητας. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση 
από 66 καπνοκαλλιεργητές

Την απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων
παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας,

Κιλκίς, Κοζάνης και Αιτωλοακαρνανίας, που υπέβαλαν
αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.4 «Αμειψι-
σπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές
περιοχές» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπέγραψε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος
Τσαυτάρης. 
Η συγκεκριμένη δράση παρέχει τη δυνατότητα σε πρώην
καπνοπαραγωγούς που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια
του καπνού και στράφηκαν σε αρδευόμενες καλλιέργειες
να καλλιεργήσουν ξηρικά σε συγκεκριμένο ποσοστό
της επιλέξιμης έκτασης. 
Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος
με τη μείωση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού,
τη μείωση της χρήσης χημικών εισροών και τον περιορισμό
της έκλυσης αερίων των θερμοκηπίων. 
Δικαιούχοι είναι γεωργοί που αναλαμβάνουν την υπο-
χρέωση για μια πενταετία να καλλιεργούν, σε συγκεκριμένο
ποσοστό της επιλέξιμης έκτασης, ξηρική αμειψισπορά,
όπως σκληρό ή μαλακό σιτάρι, βρώμη και βίκο. 
Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως
μετά την αποστολή, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ,
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους
αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής.

Ξηρικά αντί καπνών σε Φωκίδα, 
Κιλκίς, Κοζάνη και Αιτωλοακαρνανία
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«ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ κ. ΤΣΑΥΤΑΡΗ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ» ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΝ

Για αύριο Κυριακή 10 Νοεμβρίου, στα Τέμπη,
ανανέωσαν το «ραντεβού» τους οι κτηνοτρόφοι της
χώρας, διαμαρτυρόμενοι για μια σειρά ζητημάτων, με
πλέον πρόσφατο το νέο φορολογικό καθεστώς, όπως
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) Δημήτρης Καμπούρης. 



Η
Ζέα αναφέρεται και ως

Ζειά, βρίζα, όλυρα, em-
mer και ορισμένες φορές
συγχέεται με το ασπρο-

σίτι (γερμανικά Dinkel) ή τη σίκαλη,
ή ακόμα και με το καλαμπόκι, μιας
και η λέξη Zea (Zea mais) είναι η επι-
στημονική ονομασία του αραβοσίτου.
Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ο
ασπρόσιτος (ασπροσίτι) είναι το δη-
μητριακό ζέα. Με το δημητριακό
Dinkel, αντί για το κριθάρι, φτιάχνεται
η ομώνυμη μπύρα, όμως το δημη-
τριακό αυτό δεν είναι η ζέα (όπως
αναφέρεται σε ορισμένες πηγές),
διότι η λατινική του ονομασία είναι
triticum spelta. 
Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή:
Η Ζέα (triticum dicoccum) είναι ένα
από τα αρχαιότερα δημητριακά που
είναι γνωστά στον άνθρωπο. Δείγματά
του έχουν βρεθεί σε ανασκαφές προ-
ϊστορικών οικισμών σε όλο τον ελ-
λαδικό χώρο, με παλαιότερο αυτό
της Μικράς Ασίας, που χρονολογείται
12.000 χρόνια π.Χ. Ήταν ένα από τα
πρώτα δημητριακά που “εξημέρωσε”
ο άνθρωπος και βασικό καλλιεργή-
σιμο είδος της πρώιμης γεωργίας
της Εύφορης Ημισελήνου (Fertile
Crescent), δηλαδή της Παλαιστίνης,
της Συρίας, του Ευφράτη και του
Τίγρη, έως τον Περσικό κόλπο. 
Δείγματα της εκμετάλλευσής του,
που χρονολογούνται 10.000 χρόνια
πριν, έχουν βρεθεί και στη Βόρεια
Αφρική. Για χιλιάδες χρόνια παρέμενε
το κυριότερο δημητριακό της Μέσης
Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Μετέπειτα αντικαταστάθηκε από το
triticum turgidum (Durum) το οποίο
πιθανά να δημιουργήθηκε από το
triticum dicoccum με μετάλλαξη. Οι
αγρότες προτίμησαν το νέο αυτό
δημητριακό, λόγω του ότι ο σπόρος
αποχωριζόταν από το φλοιό με με-
γαλύτερη ευκολία. 
Το δημητριακό triticum dicoccum,
ή αλλιώς emmer ή aja όπως ονομά-
ζεται στην Αφρική, έφτασε στην Αι-
θιοπία πριν από 5.000 ή και περισ-
σότερα χρόνια και έχει επιζήσει μέχρι
τις μέρες μας (έχει επιζήσει επίσης
σε μικρής κλίμακας παραγωγή και
στην πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβία, Ινδία,
Τουρκία, Γερμανία/Βαυαρία, Γαλλία
και αλλού, σύμφωνα με τον J. Harlan).
Αναφορά στην καλλιέργεια αυτού
του δημητριακού στην λακωνική πε-
διάδα κάνει και ο Όμηρος, λέγοντας:
«πυροί τε ζειαί τ’ ήδ’ εύρυφανές κρί
λευκόν”. Αλλά και στην Παλαιά Δια-
θήκη γίνεται αναφορά: “31. Εκτυπή-
θησαν δέ το λινάριον και η κρίθη,
διότι η κρίθη ήτο σταχυωμένη, και
το λινάριον καλαμωμένον 32. ο σίτος
όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν,
διότι ήσαν όψιμα» [Έξοδος 9: 31, 32]. 

Διατροφική αξία
Από βρίζα (όλυρα στο αρχαίο κείμενο)
παρασκευαζόταν ψωμί, σε μέρες πεί-
νας, καθώς ήταν είδος σιτηρού δεύ-
τερης σειράς. Αυτό συνέβη κατά την
έβδομη πληγή της Αιγύπτου [Ησαΐας
28:25]. Χρησίμευε και ως τροφή των
αλόγων, όταν ακόμα δεν είχε ωρι-
μάσει. Μπορεί τη ζέα να την χρησι-

μοποιούσαν κυρίως ως τροφή για
τα άλογα, αλλά για τους Ρωμαίους
ήταν τροφή εκστρατείας. Κατά την
Ομηρική εποχή πιθανολογείται ότι
η ζέα χρησιμοποιείτο ως ζωοτροφή.
Ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.) αναφέρει

ότι οι Αιγύπτιοι παρασκεύαζαν ψωμί
αποκλειστικά από ζέα και περιφρο-
νούσαν το σιτάρι και το κριθάρι. 
Ο Θεόφραστος (4ος αι. π.Χ.) διακρίνει
σαφώς τη ζέα από την όλυρα, χα-
ρακτηρίζοντας την πρώτη ως το
πλέον αποδοτικότερο μεταξύ πολ-
λών άλλων δημητριακών. Σύμφωνα,
με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο και
τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, η
ζειά (όλυρα) είχε καλλιεργηθεί απο-
κλειστικά ως το μοναδικό δημη-
τριακό από τους πρώτους Ρωμαίους
στην αρχή της ιστορίας τους και
αυτό αποδεικνύεται και από τη χρη-
σιμοποίηση τους σε όλες τις θρη-
σκευτικές τελετές τους. Ο γιατρός
Γαληνός (2ος αι. π.Χ.) αναφέρει την
όλυρα ως το τρίτο σε θρεπτική αξία
δημητριακό, μετά το κριθάρι και το
σιτάρι, ενώ όπως μας πληροφορεί
ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.Χ.) στην
εποχή του ήταν διαδεδομένη μια
πανάρχαια συνήθεια των Ελλήνων
και των Ρωμαίων: η μίξη χονδροα-
λεσμένων κόκκων ζέας και σιταριού,
που λεγόταν “κρίμνον” και το οποίο
ήταν ένα παχύρρευστο θρεπτικό
ρόφημα που ονομαζόταν “πολτός”
(χυλός). 
Η θρεπτική του αξία είναι αδιαμφι-
σβήτητη, άλλωστε δεν είναι τυχαίο
που η ετυμολογία της λέξης “ζείδωρος”
(αυτός που δωρίζει ζωή) προέρχεται
από αυτό το δημητριακό. Ζει (ζειαί
= πληθυντικός του ζειά) + δώρος
(δώρον) [Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας/Γεώργιος Δ. Μπαμπινιώτης,
Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998]. 

Ξανά στο προσκήνιο
Η καλλιέργεια της ζειας στην Ελλάδα
απαγορεύθηκε σταδιακά το έτος
1928 και μέχρι το 1932 καταργήθηκε
τελείως. Μετά από μακρόχρονη λη-
σμονιά, οι νεότεροι επιστήμονες το
“ανακάλυψαν” ξανά και κυρίως μετά
τις έρευνες του Άγγλου Allen. 
Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η ζέα
περιέχει 40% περισσότερο μαγνήσιο
από τα άλλα δημητριακά. 
Το συστατικό αυτό βοηθά στην αν-
τιμετώπιση των κραμπών που εμ-
φανίζονται συνήθως μετά από πο-
λύωρη ποδηλασία. Το μαγνήσιο επι-
πλέον ενεργοποιεί τις ενζυματικές
διαδικασίες του μεταβολισμού. Πε-
ριέχει δε υψηλά ποσοστά του αμι-
νοξέος λυσίνη. Εάν θα θέλαμε να
πούμε μια φράση που να αναπαρι-
στά, αλλά και να αποτίει φόρο τιμής
σε ένα ξεχασμένο αλλά άξιο φυτό
της ελληνικής γης, αυτό δεν θα ήταν
άλλο από το “νους υγιής εν σώματι
υγιεί”. 
Εμπνευσμένοι από τη μακραίωνη
και πολύ σπουδαία ιστορία του δη-
μητριακού ζεια, αποφασίσαμε να
το σπείρουμε και πάλι στην ελληνική
γη. Έτσι, για πρώτη φορά το 2011
το σπείραμε σε γη που ήταν σε αγρα-
νάπαυση για 4 χρόνια, δοκιμαστικά
σε 4 στρέμματα, και το 2012 το σπεί-
ραμε σε 20 στρ. στην περιοχή της
Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας. Σπείραμε
επίσης και το ελληνικότατο είδος
σιταριού, το λεγόμενο «Μαυραγάνι»,
ποικιλία Λήμνου, σε άλλα 20 στρέμ-
ματα. 
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ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Ζέα: Το λιμάνι του Πειραιά είναι γνωστό από την αρχαιότητα και
μάλιστα με αυτό το όνομα. Πιθανολογείται ότι ονομάστηκε
έτσι λόγω της διακίνησης Ζέας μέσω του λιμανιού ή
λόγω της ύπαρξης Ζέας στην περιοχή. Τί είναι η Ζέα;
Το αρχαιότερο ίσως δημητριακό και βασικό
συστατικό της διατροφής των αρχαίων. 

Γράφει η ΔHMHTΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η Ζέα είναι ένα από 

τα αρχαιότερα δημητριακά

που είναι γνωστά 

στον άνθρωπο. 

Δείγματά του έχουν

βρεθεί σε ανασκαφές

προϊστορικών οικισμών

σε όλο τον ελλαδικό

χώρο, με το παλαιότερο 

να χρονολογείται 

12.000 χρόνια π.Χ. 

Ζέα: Φυτό με ρίζες
στα βάθη του χρόνου



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.

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Mονοκατοικία 130 τ.μ. σε

6 στρ. οικόπεδο, 330 τ.μ. σταύλος-αποθήκες με

άδεια λειτουργίας, κήπος, γκαράζ, μπάρμπεκιου,

καλοριφέρ, τζάκι. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6974/091477,

27410/51887.

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). 

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο, 525 τ.μ. Τιμή

40.000€. Τηλ. 6997/002350

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 (Ν. Σύλλατα προς Καλλικράτεια): Αγροτεμάχιο

6.000 τ.μ. με ρεύμα και νερό, 4 λεπτά από θάλασσα,

25.000 €. Μεσιτικό Γραφείο "Η Ανάπτυξη". Τηλ.:

23990/51590, http://mesitiko-anaptixi.gr (κωδ:310). 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ): 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.

ΣΠΑΡΤΗ: Kτήμα 4.000 στρεμμάτων έξω από την
πόλη. Τηλ. 6978/193149.

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ποιοτικό τριφύλλι σε μικρή μπάλα, περιοχή

Σερρών. Τηλ. 6948/573986 (κ. Δημήτρης). 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται μπάλες άχυρο συμβατικές

και βιολογικές. Τηλ. 6932/429681, 2310/349920. 

ΛΑΡΙΣΑ: Πωλείται τριφύλλι καθαρό 0,16 λεπτά το

κιλό. Τηλ. 6947/809455.

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.

ΒΟΙΩΤΙΑ (ΑΛΙΑΡΤΟΣ): πωλείται τράγος μούρθια,

1,5 έτος. Τηλ. 6909/756641. 

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ πανέμορφα κουταβάκια ράτσας Ελληνικός

Ποιμενικός. Τηλ. 6977/210007. 

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

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Πωλούνται 2 άλογα, 1 αρσενικό και 1

θηλυκό, 18 μηνών το καθένα. Τιμή 600€ και τα 2

μαζί. Τηλ. 6973/046067

Π Ω ΛΟΥ Ν ΤΑ Ι  1 5  π α ρ δ α λ ές  δ α μ ά λ ες .  Τη λ .

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 ελληνικά ποιμενικά τσοπανόσκυλα,

καθαρόαιμα κουτάβια από άριστες γραμμές

αίματος πρωταθλητών Ελλάδος, από μάνα 50 kg

και πατέρα 70 kg, λευκά και μαυρόασπρα. Τηλ.

6939/036437

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. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ: Πωλείται πλατφόρμα τρακτέρ δια-

στάσεων 3 x 2 x 0,75. Τιμή 200 €. Τηλ. 6937/254790. 

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 αλιευτικό σκάφος, τρεχαντήρι, πλήρως

εξοπλισμένο, 4,3 GT, καινούρια μηχανή και καινούριο

υδραυλικό βίντζι με 3 μοτέρ, κομπλέ. Τιμή συζητήσιμη.

Τηλ. 6980/397409. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ FORD 35 ιππών, καινούρια λάστιχα.

Τιμή 2.700 €. Τηλ. 6977/151781.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 πομόνες τύπου γκαζί, 3 ιντσών, με-

ταχειρισμένες και 2 ηλεκτροκινητήρες (μοτέρ) 10

ίππων ο καθένας. Τηλ. 22910/36570 & 6944/286463.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυεστερική κουκούλα καρότσας χρώματος

μπλε-γκρι για MITSUBISHI L200 4X4 διπλοκάμπινο.

Τηλ. 6972/719463. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένα πλαστικά κά-

νιστρα των 20 kg προς 5€ έκαστο. Τηλ. 6974/195569.

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 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 ζητά εργασία ως συντροφιά-

φροντίδα ηλικιωμένων, ως εξωτερική, μαγείρεμα

κλπ. Αποκλειστικά στην Αργολίδα. Τηλ. 6982182059. 

Zυμώνω με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά,

σπιτικά, νόστιμα και υγιεινά ζυμαρικά: τραχανά, χυ-

λοπίτες, πίτες κ.ά. Αποστέλλονται και με αντικαταβολή.

Για παραγγελίες τηλ. 23920/64651 (κα Σούλα). 

ΑΘΗΝΑ: Ζητούνται αντιπρόσωποι για καλλιέργειες

μπρόκολο, σπανάκι και παντζάρι. Τηλ. 210/2511013

(κ. Παπαϊωάννου).

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. 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ & ΠΕΡΙΧΩΡΑ: Κύριος ανα-

λαμβάνει τακτοποίηση, καθάρισμα και διαμόρφωση

εξωτερικών χώρων, καθώς και την κοπή ξύλων στο

μέγεθος που επιθυμεί ο πελάτης. Τηλ. 6941/432879. 

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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Yπεγράφη την Πέμπτη
το συμφωνητικό με-

ταξύ του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και της ανα-
δόχου εργοληπτικής επι-
χείρησης που θα αναλά-
βει την κατασκευή του
πρώτου υποέργου: «Αρ-
δευτικό Δίκτυο φράγμα-
τος Δημοτικού Διαμερί-
σματος Πανοράματος Ν.
Ηρακλείου» του ομώνυ-
μου έργου του Μέτρου
125Α1 του ΠΑΑ «2007-
2013» προϋπολογισμού
7.334.399,98 ευρώ (με
ΦΠΑ), στον οποίο αντι-
στοιχεί μέση τεκμαρτή
έκπτωση 36,00% επί των
τιμών του προϋπολογι-
σμού δημοπράτησης. Ο
συμβατικός χρόνος κα-

τασκευής του έργου είναι
30 μήνες.
Το αντικείμενο του έργου
αφορά τα υδραυλικά έρ-
γα και τον ηλεκτρομηχα-
νολογικό εξοπλισμό των
αντλιοστασίων του αρ-
δευτικού δικτύου φράγ-
ματος Δ.Δ. Πανοράματος
Νομού Ηρακλείου, συ-
νολικής ακαθάριστης
έκτασης περίπου 10.650
στρεμμάτων, με στόχο
τη βελτίωση των συνθη-
κών καλλιέργειας και την
αύξηση της παραγωγής. 
Η περιοχή προβλέπεται
να αρδευτεί με ποσότητες
νερού που θα διατεθούν
από το Φράγμα Αμουρ-
γελλών. Η προς άρδευση
περιοχή χωρίζεται σε
τρεις ζώνες: τη χαμηλή

ζώνη, τη μεσαία ζώνη και
την υψηλή ζώνη. 
Το αρδευτικό δίκτυο είναι
σύστημα κλειστών αγω-
γών υπό πίεση. Προβλέ-
πεται η κατασκευή δύο
αντλιοστασίων, ενώ πα-
ράλληλα λαμβάνεται μέ-
ριμνα για την αντιπλημ-
μυρική προστασία με τα
τεχνικά έργα συγκράτη-
σης φερτών υλικών. 
Η δημιουργία σύγχρο-
νων υποδομών, σύμφω-
να με δήλωση του
υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιου Τσαυτάρη,
θα συμβάλλει στη μεί-
ωση του κόστους παρα-
γωγής, κάνοντας αντα-
γωνιστικά τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα. 

Διήμερη Πανδημοτική Γιορτή Ελιάς διοργανώνει
σήμερα, Σάββατο 9 και αύριο, Κυριακή 10 Νοεμ-

βρίου 2013, ο Δήμος Τεμπών σε συνεργασία με τον
Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περι-
βάλλοντος και Παιδείας του Δήμου Τεμπών (ΔΟΠΑΠΕΠΤ)
και την Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
n Σάββατο 9/11/2013 στις 6 το απόγευμα. 
Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί για τους αγρότες στην
αίθουσα εκδηλώσεων Δ.Ε. Γόννων (πρώην δημαρχείο)
με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1) Η ολοκληρωμένη διαχείριση στην καλλιέργεια της

ελιάς. 
2) Η θρέψη και η λίπανση της ελιάς. 
3) Ομάδες παραγωγών. Αναγκαιότητα, σημασία, δη-

μιουργία. 
4) Η μετασυλλεκτική διαχείριση και η εμπορία της

ελιάς. 
n Κυριακή 10/11/2013 στις 11 το πρωί.
Ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία
Γόννων για την ελιά από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας, πολιτιστικά δρώμενα και χορευτικά. 
Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν, επίσης, περί-
πτερα προβολής από τους τοπικούς φορείς και πα-
ραγωγούς με θέμα την ελιά. 
Παράλληλα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων του
Δήμου Τεμπών θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας
με θέμα «Ελιά, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας»
από το φωτογραφικό αρχείο του Μ.Ε.Σ. Γόννων. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Συμφωνητικό για αρδευτικό δίκτυο 
φράγματος στο Ν. Ηρακλείου

Σεμινάριο με θέμα «Μέθοδοι
Βιώσιμης Διαχείρισης για την

Ελαιοκαλλιέργεια», διοργανώνουν
την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις
8:30 το πρωί, η Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο

Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χα-
νίων και το Διεθνές Συμβούλιο
Ελαιοκομίας, 
Το σεμινάριο που θα διεξαχθεί
στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστί-
δης» του 3ου ορόφου του Επιμε-

λητηρίου Σερρών, πραγματοποι-
είται στα πλαίσια του έργου «Εκ-
παίδευση φορέων της ελαιοκομίας
σε διαφορετικές περιοχές της Ελ-
λάδας σε καινοτόμες πρακτικές
για να ελαχιστοποιηθούν οι επι-
πτώσεις από την αλλαγή του κλί-
ματος και να καλυφθούν οι απαι-
τήσεις της αγοράς». 
Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:
1) Εγκατάσταση ελαιώνα, επιλογή

κατάλληλων ποικιλιών, κλάδεμα,
συστήματα διαχείρισης.

2) Άρδευση ελαιώνα, ποιότητα νε-
ρού.

3) Λίπανση ελαιώνα.
4) Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

ελιάς.
5) Μετα-συλλεκτικοί χειρισμοί,

διαχείριση αποβλήτων.
6) Ποιότητα ελαιολάδου.

Μέθοδοι βιώσιμης διαχείρισης
για την ελαιοκαλλιέργεια 

Πανδημοτική Γιορτή Ελιάς
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Hπολυέκθεση παραδοσιακών και βιο-
λογικών προϊόντων με τίτλο «Γεύσεις

και Ζωή, ποιοτική διατροφή, υγεία και
ποιότητα ζωής», πραγματοποιείται έως
και αύριο, Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013. 
Στην έκθεση παρουσιάζονται επιλεγμένα
παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα,
γκουρμέ προϊόντα μεσογειακής διατρο-
φής, σπάνια προϊόντα περιορισμένης
παραγωγής και γεωγραφικής προέλευσης

κ.ά., ενώ οι παρευρισκόμενοι έχουν τη
δυνατότητα γευσιγνωσίας. 
Την έκθεση διοργανώνει η εκδοτική
εταιρεία ΑΤΟΥ, στον εκθεσιακό χώρο
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Ν. Φά-
ληρο). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στο τηλέφωνο 210/9576100 ή στο e-
mail: mail@atou.gr. 

info@paragogi.net

Στην «Παραγωγή»  ειδικοί επιστήμονες 
απαντούν σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν 

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

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

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

8η Διαδραστική Πολυέκθεση 
Παραδοσιακών & Βιολογικών Προϊόντων



Σ
ύμφωνα με τη νέα έκ-

θεση του ΟΟΣΑ με
τίτλο «Cancer Care»,
η χώρα μας μαζί με

την Πορτογαλία και την Εσθο-
νία είναι οι τρεις εξαιρέσεις
στη γενική τάση μείωσης των
θανάτων από καρκίνο στις ανε-
πτυγμένες χώρες.  Στην έκθεση
τονίζεται, πάντως, ότι παρά τις
βελτιώσεις στη διάγνωση και
στη θεραπεία, περίπου 2,4
εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν κά-
θε χρόνο από καρκίνο στις χώ-
ρες-μέλη του ΟΟΣΑ, αριθμός
που αντιστοιχεί στο 28% όλων
των θανάτων, αναδεικνύοντας
τον καρκίνο στη δεύτερη κυ-
ριότερη αιτία θανάτου μετά
τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Οι ερευνητές επισημαίνουν
ότι οι περαιτέρω διαγνωστικές
και θεραπευτικές πρόοδοι στο

μέλλον μπορούν να μειώσουν
τους θανάτους από τη νόσο
κατά το ένα τρίτο, σώζοντας
έτσι τις ζωές σχεδόν ενός εκα-
τομμυρίου ασθενών ετησίως.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτι-
μάται ότι 7,6 εκατ. άνθρωποι
πεθαίνουν κάθε χρόνο από
καρκίνο (το 13% των συνολι-
κών θανάτων διεθνώς), αριθ-
μός που αναμένεται σχεδόν
να διπλασιαστεί, ξεπερνώντας
τους 13,1 εκατ. θανάτους έως
το 2030.
Οι ευκαιρίες επιβίωσης μετά
τη διάγνωση της νόσου ποι-
κίλουν σημαντικά μεταξύ των
χωρών. Οι χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης (Ουγ-
γαρία, Εσθονία, Πολωνία, Σλο-
βενία, Σλοβακία, Τσεχία) εμ-
φανίζουν τις χειρότερες επι-
δόσεις, ενώ το Μεξικό, το Ισ-

ραήλ και η Σουηδία τις καλύ-
τερες. 

Τι ισχύει στην Ελλάδα
Η Ελλάδα εμφανίζει θνησιμό-
τητα (αριθμός θανάτων από
καρκίνο ανά 100.000 κατοί-
κους) κάτω από τον μέσο όρο
του ΟΟΣΑ, όμως παράλληλα
παρατηρείται στασιμότητα
διαχρονικά. Μετά το 1995, στις
περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ,
αλλά όχι στην Ελλάδα, οι θά-
νατοι από τις διάφορες μορφές
καρκίνου μεταξύ και των δύο
φύλων εμφανίζουν σταδιακά
μια μικρή μείωση. Οι θάνατοι
των ανδρών από καρκίνο πα-
ραμένουν αναλογικά περισ-
σότεροι σε σχέση με τους θα-
νάτους των γυναικών σε όλες
τις χώρες. 
Μεταξύ άλλων, η έκθεση επι-

σημαίνει ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χει η μεγαλύτερη διαθεσιμό-
τητα διαγνωστικού εξοπλισμού
για μαστογραφίες μεταξύ των

ανεπτυγμένων χωρών,
εμφανίζοντας υπερδι-

πλάσιο ποσοστό σε σχέση
με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ,

αλλά και η μικρότερη διαθε-
σιμότητα σε τομογράφους ΡΕΤ
(εκπομπής ποζιτρονίων). Η Ελ-
λάδα, επίσης, μαζί με τις ΗΠΑ,
έχει τη μεγαλύτερη αναλογία

διαγνωστικών εξετάσεων για
καρκίνο με βάση τον πληθυσμό
της, από την άλλη όμως, όπως
αναφέρει η έκθεση, οι ογκο-
λογικές μονάδες βρίσκονται
μόνο στα μεγάλα αστικά κέν-
τρα, με συνέπεια να υπάρχει
για τους Έλληνες μεγάλη γε-
ωγραφική ανισότητα πρόσβα-
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Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες όπου οι θάνατοι από καρκίνο εμφανίζουν
στασιμότητα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αντίθετα με τις υπόλοιπες
ανεπτυγμένες χώρες, όπου διαχρονικά σημειώνεται ελαφρά μείωση των
θανάτων.

Ο καρκίνος παραμένει παρών

Ανακαλύπτοντας τα «μυστικά» του Αλτσχάιμερ

Διαφορές
και στο κόστος

Η ετήσια ανά κεφαλή δαπάνη για
την αντιμετώπιση του καρκίνου

κυμαίνεται από μόλις 32 δολάρια ανά
άτομο στην Τουρκία έως και πάνω από 400

δολάρια στις ΗΠΑ. Οι δαπάνες κατά του
καρκίνου, ως ποσοστό των συνολικών

δαπανών υγείας, κυμαίνονται
μεταξύ του 3% και του 7%.

δύο άλλων νευροεκφυλι-
στικών παθήσεων: του Πάρ-
κινσον και της σκλήρυνσης
κατά πλάκας. 
«Είναι πραγματικά δύσκολο
να θεραπεύσεις μια ασθέ-
νεια, όταν δεν καταλαβαίνεις
τι την προκαλεί», δήλωσε
ένας από τους επικεφαλής
ερευνητές, η καθηγήτρια
Τζούλι Γουίλιαμς, του Πανε-
πιστημίου του Κάρντιφ στην
Ουαλία. «Διπλασιάσαμε
όμως τώρα πλέον τον αριθ-
μό των εμπλεκομένων γο-
νιδίων και αυτό που προ-
κύπτει είναι ότι υπάρχει κάτι
στην αντίδραση του ανο-
σοποιητικού συστήματος
που προκαλεί τη νόσο Αλ-
τσχάιμερ και αυτό ακριβώς
πρέπει να μελετήσουμε εφε-
ξής», πρόσθεσε. 
Το Αλτσχάιμερ είναι η πιο

λυσαν δείγματα DNA από
17.000 ασθενείς και (για συγ-
κριτικούς λόγους) από
37.000 υγιείς, συνολικά σε
15 χώρες, διαπιστώνοντας
ότι το ανοσοποιητικό σύ-
στημα παίζει σημαντικό ρό-
λο στην εκδήλωση της πά-
θησης.
Από ελληνικής πλευράς,
στην έρευνα συμμετείχε η
καθηγήτρια Μάγδα Τσολάκη,
του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. 
Μεταξύ άλλων, ένα από τα
νέα γονίδια που ανακαλύ-
φθηκαν ως παράγοντας κιν-
δύνου για τη νόσο Αλτσχάι-
μερ είναι ήδη γνωστό ότι
εμπλέκεται στην απορρύθ-
μιση του ανοσοποιητικού
συστήματος, αυξάνοντας
την πιθανότητα εμφάνισης

Τ
α 11 γονίδια ανα-

καλύφθηκαν από
τη μεγαλύτερη μέ-
χρι σήμερα παγ-

κόσμια γενετική έρευνα,
στην οποία συμμετείχαν επι-
στήμονες από 145 ερευνη-
τικά ινστιτούτα και πανεπι-
στήμια των ΗΠΑ και της Ευ-
ρώπης (μεταξύ των οποίων
μια Ελληνίδα ερευνήτρια).
Ηνέα ανακάλυψη έρχεται
να προστεθεί στην εύρεση
άλλων δέκα γονιδίων το
2009. Οι ερευνητές της διε-
θνούς ερευνητικής κοινο-
πραξίας I-GAP (International
Genomics Alzheimer's Proj-
ect), με επικεφαλής τον Φιλίπ
Αμουγιέλ του Ινστιτούτου
Παστέρ του Παρισιού, που
έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό γενετι-
κής «Nature Genetics», ανέ-

Διαφορές και στο κόστος
Η ετήσια ανά κεφαλή
δαπάνη για την
αντιμετώπιση 
του καρκίνου κυμαίνεται 
από μόλις 32 δολάρια 
ανά άτομο στην Τουρκία
έως και πάνω από 400
δολάρια στις ΗΠΑ. 
Οι δαπάνες κατά 
του καρκίνου, ως
ποσοστό των συνολικών
δαπανών υγείας,
κυμαίνονται μεταξύτου
3% και του 7%.



Ενα παιδί που από την αρχή μεγα-
λώνει μέσα στη φτώχεια, μπορεί

να υποστεί μακρόχρονες αρνητικές
συνέπειες και σε βιολογικό επίπεδο,
καθώς η φτώχεια στην πρώιμη παιδική
ηλικία φαίνεται να σχετίζεται με μει-
ωμένο όγκο του εγκεφάλου του παι-
διού στην εφηβεία, πράγμα που επιδρά
αρνητικά στην εγκεφαλική και νοητική
ανάπτυξή του, σύμφωνα με μια νέα
αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Η νέα μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει
προηγούμενα επιστημονικά ευρήματα
που δείχνουν ότι η φτώχεια αυξάνει
τον κίνδυνο για μειωμένες νοητικές
επιδόσεις και, κατά συνέπεια, για μει-
ωμένη απόδοση στο σχολείο. Από
την άλλη, η έρευνα δείχνει ότι η σωστή
ανατροφή και η συναισθηματική υπο-
στήριξη από τους γονείς μπορεί να
αποτελέσει ένα αντίβαρο και να αν-
τισταθμίσει εν μέρει την αρνητική

επίδραση της φτώχειας. Τα φτωχά
παιδιά όμως, που δεν έχουν ούτε
γονείς με τις κατάλληλες ικανότητες
ανατροφής, βρίσκονται στην πιο μει-
ονεκτική θέση.
Οι ερευνητές μελέτησαν μέσω μα-
γνητικής τομογραφίας την επίπτωση
της φτώχειας στην ανάπτυξη του εγ-
κεφάλου, εξετάζοντας τον όγκο της
λευκής και της φαιάς ουσίας, καθώς
και άλλων ζωτικών εγκεφαλικών πε-

ριοχών (ιπποκάμπου, αμυγδαλής) σε
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το βασικό
συμπέρασμα ήταν ότι τα πιο φτωχά
παιδιά είχαν γενικά μικρότερο όγκο
όλων των παραπάνων εγκεφαλικών
δομών.
Αυτή η συρρίκνωση του εγκεφάλου
μπορεί συχνά να οδηγήσει σε χρόνια
προβλήματα, όπως κατάθλιψη, μα-
θησιακές - μνημονικές δυσκολίες και
μειωμένη αντοχή στο στρες. 
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           Η νύχτα έρχεται, 
η... ηθική φεύγει

Τα «μαστορέματα» κάνουν καλό στην υγεία!

Οσο κυλάει η ημέρα τόσο οι ηθικές
αντιστάσεις των ανθρώπων υπο-

χωρούν, με συνέπεια να γίνονται λι-
γότερο έντιμοι και να μπαίνουν ευ-
κολότερα στον πειρασμό να πουν
ψέματα, να κλέψουν, να εξαπατήσουν
και γενικά να έχουν ανήθικη συμ-
περιφορά. Αυτό είναι το συμπέρασμα
μιας νέας αμερικανικής επιστημονικής
έρευνας, σύμφωνα με την οποία το
πρωί οι άνθρωποι είναι πιο έντιμοι
και ηθικοί σε σχέση με το απόγευμα,
καθώς στην αρχή της ημέρας έχουν
μεγαλύτερο αυτοέλεγχο – τον οποίο
όμως χάνουν σταδιακά. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Μα-
ριάμ Κουτσάκη, του Πανεπιστημίου
Χάρβαρντ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο αμερικανικό πε-
ριοδικό Ψυχολογίας «Psychological
Science», πραγματοποίησαν μια
σειρά από πειράματα με εθελοντές
και διαπίστωσαν ότι το πρωί οι συμ-
μετέχοντες επεδείκνυαν συστηματικά
πιο ηθική συμπεριφορά έναντι των
πειραμάτων τις απογευματινές ώρες. 
Έτσι, στα πειράματα που έγιναν από
τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι,
οι εθελοντές ήσαν σαφώς πιο έντιμοι
και ηθικά ακέραιοι, σε σχέση με τα
πειράματα που έγιναν από τις 12
έως τις 6 το απόγευμα. Οι επιστήμονες
ονόμασαν το φαινόμενο «η επίδραση
της ηθικής του πρωινού». 
Ακόμα, διαπίστωσαν ότι οι ηθικότεροι
άνθρωποι είναι αυτοί που όσο περνάει
η ώρα, τόσο χάνουν περισσότερο
τις ηθικές αντιστάσεις τους. 
«Δυστυχώς οι πιο τίμιοι άνθρωποι
είναι και οι πιο ευάλωτοι στις αρνητικές
συνέπειες του εν λόγω φαινομένου.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι το πέρασμα
της ώρας αρκεί για να κάνει τους
καλούς ανθρώπους να δράσουν
ανήθικα» δήλωσαν οι ερευνητές.
Από την άλλη, οι ούτως ή άλλως λι-
γότερο τίμιοι εμφανίζουν ανήθικη
συμπεριφορά ανεξάρτητα από την
ώρα της ημέρας.

Ήχοι και μνήμες από την κοιλιά
της μητέρας

Ενα έμβρυο μπορεί να ακούσει το νανούρισμα που του
τραγουδάει η έγκυος μητέρα του αρκετούς μήνες προτού

αυτό γεννηθεί, καθώς επίσης να το θυμάται για καιρό μετά
τη γέννησή του, πράγμα που βοηθά το παιδί αργότερα να
αναπτύξει τις γλωσσικές ικανότητές του, σύμφωνα με μια
νέα φινλανδική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Ελσίνκι, με επικεφαλής
τη δρα Μίνα Χουοτιλάϊνεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Plos One», έκαναν πειράματα με 24 γυναίκες
στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης τους και τα επα-
νέλαβαν μετά τη γέννηση των παιδιών. Οι μισές έγκυες
γυναίκες τραγουδούσαν στα αγέννητα παιδιά τους επί πέντε
μέρες την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιπες όχι (για λόγους
σύγκρισης). 
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι εγκέφαλοι των μωρών
που, όσο βρίσκονταν στη μήτρα, είχαν ακούσει τις μελωδίες
των νανουρισμάτων από τη μητέρα τους, αντιδρούσαν
πολύ πιο έντονα όταν άκουγαν τα ίδια νανουρίσματα αμέσως
μετά τη γέννησή τους, αλλά και μέχρι την ηλικία των
τεσσάρων μηνών. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα έμβρυα
ακούνε τις μελωδίες μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους,
αλλά επίσης ότι τις θυμούνται για μήνες μετά τη γέννησή
τους. Αυτή η ικανότητα πρώιμης μνήμης και μάθησης, κατά
τους ερευνητές, μπορεί να βοηθά στην ανάπτυξη της

ικανότητας ομιλίας του παιδιού. 
Από την άλλη, οι Φινλανδοί επι-
στήμονες επεσήμαναν πως οι
δυσάρεστοι ή πολύ δυνατοί ήχοι
που γίνονται αντιληπτοί από το
έμβρυο μέσα στη μήτρα (π.χ.
εξαιτίας του θορυβώδους πε-
ριβάλλοντος εργασίας της εγκύου
μητέρας), πιθανώς έχουν αρ-
νητικές επιπτώσεις σε βάθος
χρόνου μετά τη γέννησή του
μωρού. 

Η φτώχεια εμπόδιο 
στη νοητική ανάπτυξη

σης στις εξετάσεις. «Κλειδί» για
το μεγαλύτερο προσδόκιμο
ζωής διεθνώς, σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ, θεωρείται η έγκαιρη
διάγνωση και θεραπευτική αν-
τιμετώπιση της νόσου, με την
ελάχιστη δυνατή λίστα ανα-
μονής των ασθενών στα νο-
σοκομεία. 

συνηθισμένη μορφή εγκε-
φαλικής άνοιας, πλήττοντας
περίπου έναν άνθρωπο
στους 14 άνω των 65 ετών.
Η πολύπλοκη νευρολογική
πάθηση προκαλεί μη ανα-
στρέψιμη καταστροφή των
εγκεφαλικών κυττάρων, με
συνέπεια την απώλεια μνή-
μης και τελικά την αδυναμία
αυτοεξυπηρέτησης του
ασθενούς. 
Βασικό στόχο των επιστη-
μόνων, εδώ και μερικά χρό-
νια, αποτελεί η ανάπτυξη
ενός τεστ το οποίο έγκαιρα
θα διαγιγνώσκει τον κίνδυνο
κάποιου να πάθει Αλτσχάι-
μερ, ώστε η όποια θεραπεία
να ξεκινά πιο νωρίς, προτού
η εγκεφαλική βλάβη είναι
προχωρημένη. Όσο περισ-
σότερα εμπλεκόμενα γονίδια
ανακαλύπτονται, τόσο αυτή
η προοπτική γίνεται πιο ρε-
αλιστική. 

Οι Οι άνθρωποι άνω των 60 ετών, οι οποίοι ασχολούνται
συστηματικά με μαστορέματα στο σπίτι (ή το αυτοκίνητό

τους) και με την περιποίηση του κήπου τους, μπορούν να πε-
ριορίσουν έως 30% τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό,
καθώς, επίσης, να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής τους.
Αυτό συμβαίνει απλώς και μόνο επειδή σηκώνονται συχνά
από τον καναπέ τους, αποφεύγοντας έτσι ένα καθιστικό στιλ
ζωής, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα. 
Η μελέτη, με επικεφαλής την Έλιν Έκμπλοκ-Μπακ, του πανε-
πιστημιακού νοσοκομείου του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα,
που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό περιοδικό αθλητιατρικής
«British Journal of Sports Medicine», δείχνει ότι αυτές οι δρα-
στηριότητες είναι συνήθως εξίσου καλές με την τυπική
σωματική άσκηση (γυμναστική κ.λπ.), επειδή μειώνουν
σημαντικά τον συνολικό χρόνο που ένας ηλικιωμένος περνάει
καθισμένος. 
Οι ερευνητές, που μελέτησαν επί περίπου 12,5 χρόνια σχεδόν
4.200 60χρονους στη Στοκχόλμη, διαπίστωσαν ότι όσοι ηλι-
κιωμένοι έκαναν τις περισσότερες σωματικές δραστηριότητες
(άσχετα αν επρόκειτο για αθλητισμό και γυμναστική ή για
ασχολίες ρουτίνας στο σπίτι), είχαν κατά μέσο όρο 27%
μικρότερο κίνδυνο να πάθουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό, καθώς
και 30% μικρότερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου από οποι-
αδήποτε αιτία, σε σχέση με όσους είχαν τις λιγότερες ώρες
σωματικής δραστηριότητας. 
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Η GOOGLE ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ NSA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κυβερνο-πόλεμος με φόντο τις παρακολουθήσεις

Ο
εκτελεστικός πρόεδρος

της Google Inc., Έρικ Σμιτ,
δήλωσε ότι η εκτεταμένη
κατασκοπεία των μυστι-

κών υπηρεσιών των ΗΠΑ στα κέντρα
δεδομένων της επιχείρησής του είναι
σκανδαλώδης, εξοργιστική και πι-
θανόν παράνομη, εάν αληθεύει.
«Είναι αληθινά εξοργιστικό το ότι η
Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA)
έψαχνε στα κέντρα δεδομένων της
Google, εάν αυτό αληθεύει», δήλωσε
ο Σμιτ σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε. 
«Τα βήματα, τα οποία η οργάνωση
προτίθετο να κάνει χωρίς ορθή κρίση
για να εκτελέσει την αποστολή της
και δυνητικά να παραβιάσει την ιδιω-
τική ζωή ανθρώπων, δεν είναι εντάξει.
Οι αποκαλύψεις του Σνόουντεν μας
βοήθησαν να καταλάβουμε ότι αυτό
(σ.σ. το ότι γίνονταν οι παρακολου-
θήσεις) είναι δυνατόν και υπάρχουν
και άλλες αποκαλύψεις που έρχονται»,
τόνισε ο Σμιτ. 
Ο ίδιος είπε ότι η Google, μια από
τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του
Διαδικτύου παγκοσμίως, υπέβαλε
τις έντονες διαμαρτυρίες της στη

NSA, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπα-
ράκ Ομπάμα και σε μέλη του Κογ-
κρέσου. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας Washington Post, η NSA
είχε αποκτήσει άμεση πρόσβαση
στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις
των εταιρειών Google και Yahoo!
που χρησιμοποιούνται για να μετα-
κινείται ένας τεράστιος όγκος μη-
νυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου και άλλων δεδομένων σε διε-
θνές επίπεδο. 
Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήταν
γνωστό με την ονομασία Muscular,
είναι διακριτό από το πρόγραμμα
παρακολούθησης το οποίο είναι
γνωστό με την ονομασία PRISM, η
αποκάλυψη του οποίου νωρίτερα
φέτος είχε προκαλέσει οργή όσον
αφορά τις δραστηριότητες της NSA.
Το Muscular, το οποίο λειτουργούσε
η NSA μαζί με τη βρετανική αντί-
στοιχή της, την GCHQ, επιτρέπει στις
δύο υπηρεσίες πληροφοριών να
υποκλέπτουν δεδομένα από τις οπτι-
κές ίνες που χρησιμοποιούν οι δύο
μεγάλες εταιρείες του Ίντερνετ, σύμ-
φωνα με τα έγγραφα που επικαλείται

η Washington Post, τα οποία εξα-
σφάλισε από τον Σνόουντεν. 

Διαψεύδει η NSA
Αντιδρώντας στο δημοσίευμα εκείνο,
η NSA είχε τονίσει πως ο υπαινιγμός
πως βασίστηκε σε ένα διάταγμα του
προέδρου για τη συλλογή πληρο-
φοριών από το εξωτερικό, ώστε να
παρακάμψει τους περιορισμούς τους
οποίους αντιμετωπίζει εγχωρίως βά-
σει του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
«δεν είναι αληθής». «Δεν διαθέτουμε
πρόσβαση στους εξυπηρετητές της
Google, στους εξυπηρετητές της
Yahoo!», δήλωσε ο γενικός διευθυντής
της NSA στρατηγός Κιθ Αλεξάντερ
την περασμένη εβδομάδα. «Πρέπει

να λαμβάνουμε δικαστική εντολή»,
πρόσθεσε ο ίδιος.
Ερωτηθείσα από την WSJ, η NSA πα-
ρέπεμψε σε προηγούμενες τοποθε-
τήσεις της, σύμφωνα τις οποίες τα
δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με
την δραστηριότητά της για τη συλ-
λογή πληροφοριών παρερμηνεύουν
τα γεγονότα και προβαίνουν σε
εσφαλμένους χαρακτηρισμούς. 
Ο Σμιτ επισήμανε στη συνέντευξή
του ότι η NSA φέρεται ότι συνέλεξε
στοιχεία για τις τηλεφωνικές κλήσεις
περίπου 320 εκατ. προσώπων για να
εντοπίσει περίπου 300 που ενδέχεται
να αποτελούσαν απειλή για την ασφά-
λεια των ΗΠΑ. «Αυτό είναι κακή κρα-
τική πολιτική και πιθανόν παράνομο»,

δήλωσε ο Σμιτ στην εφημερίδα. 
Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Ντρά-
μοντ, επικεφαλής των νομικών συμ-
βούλων της Google, δήλωσε ότι η
εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει
συστήματα κρυπτογράφησης σε όλο
και περισσότερες υπηρεσίες της, ενώ
διαβεβαίωσε πως η εταιρεία δεν πα-
ρέχει σε καμία κυβέρνηση πρόσβαση
στα συστήματά της. 
Πάντως, η Επιτροπή Πληροφοριών
της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε ένα
νομοθέτημα με το οποίο επιβάλλονται
πιο αυστηροί περιορισμοί όσον αφο-
ρά το ευρύ πρόγραμμα παρακολου-
θήσεων και υποκλοπών των αμερι-
κανικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά
επιτρέπουν τη συνέχισή τους. 

Τον «πόλεμο» είναι έτοιμη να κηρύξει στην αμερικανική
κυβέρνηση η Google, εφόσον επιβεβαιωθεί η αποκάλυψη 
της εφημερίδας Washington Post ότι η Υπηρεσία Εθνικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει αποκτήσει πρόσβαση στα κυκλώματα
που συνδέουν τα κέντρα δεδομένων της Yahoo! και της Google
με το Διαδίκτυο, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στους
λογαριασμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών…

«Ψυχοθεραπεία» ο διαδικτυακός διάλογοςΣτο έλεος χάκερ η Adobe…

Πολύ σοβαρότερο απ’ ό,τι είχε ανακοινωθεί αρχικά είναι τελικά το πρόβλημα
της παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας της εταιρίας Adobe, δημιουργού,

μεταξύ άλλων, των αρχείων pdf. 
Η αμερικανική εταιρεία λογισμικού παραδέχτηκε ότι υποκλάπηκαν στοιχεία
που αφορούσαν σε τουλάχιστον 38 εκατ. λογαριασμούς πελατών της και όχι 2,9

εκατ. σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωσή της. Η
Adobe έκανε γνωστό ότι οι χάκερς απέκτησαν πρό-
σβαση σε περίπου 38 εκατ. ονόματα χρήστη (use-
names) και κρυπτογραφημένους κωδικούς (pas-
swords). Οι χάκερς υπέκλεψαν, επίσης, τμήματα του
πηγαίου κώδικα του δημοφιλούς προγράμματος
επεξεργασίας φωτογραφιών Photoshop. 
Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η εταιρία είχε ανα-
φέρει ότι ο πηγαίος κώδικας του επίσης δημοφιλούς
προγράμματος Acrobat είχε παραβιαστεί. Η παραβίαση
δίνει τη δυνατότητα να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας
των προγραμμάτων της Adobe και να αντιγραφούν. 

Στο συμπέρασμα ότι ο δια-
δικτυακός διάλογος (on-

line forum chatting) βοηθά
ψυχολογικά απομονωμένα
και δυστυχισμένα άτομα κα-
τέληξαν Βρετανοί επιστήμονες
του πανεπιστημίου της Οξ-
φόρδης, που ανέλυσαν 14
διαφορετικές μελέτες σχετικές
με τους νέους και την επιρροή
του διαδικτύου σε αυτούς. 
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο
επιστημονικό περιοδικό «Plos
One» και οι ερευνητές τονίζουν
ότι στο διαδίκτυο εγκυμονούν
«σημαντικοί κίνδυνοι» για
τους νέους, αναφέροντας συγ-

κεκριμένα παραδείγματα δια-
δικτυακής «ψυχολογικής βίας»
και περιπτώσεις νέων που
έβλαψαν τον εαυτό τους επη-
ρεασμένοι αρνητικά από το
διαδίκτυο. 
Ωστόσο, οι ερευνητές δεν πα-
ρέλειψαν να τονίσουν ότι τα
διάφορα διαδικτυακά fora
βοηθούν σημαντικά κάποια
απομονωμένα άτομα καθώς
και συναισθηματικά «ευάλω-
τους» νέους. Όπως παρατή-
ρησαν οι ερευνητές, σε πολλές
περιπτώσεις η ψυχολογική
στήριξη που λαμβάνουν και
η σύνδεση με άλλους ανθρώ-

πους που επιτυγχάνουν απο-
μονωμένα άτομα σε ένα δια-
δικτυακό forum, τους βοηθά
σημαντικά να κοινωνικοποι-
ηθούν και τελικώς να αντιμε-
τωπίσουν το πρόβλημά τους. 
Ένας εκ των συγγραφέων της
μελέτης, ο καθηγητής Κιθ Χά-
ουτον, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά: «Η επικοινωνία μέσω
του διαδικτύου και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων μπορεί
να παίξει καθοριστικό ρόλο
στην αποφυγή αυτοκτονιών
και στην ευρύτερη ψυχολο-
γική στήριξη των νέων αν-
θρώπων».
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Τ
ο συμπέρασμα αυτό «πολλαπλασιάζει» τους

δυνητικά φιλόξενους για ζωή πλανήτες, σε
σύγκριση με ό,τι πίστευαν έως τώρα οι επι-
στήμονες, ενώ οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο κον-

τινότερος στη Γη κατοικήσιμος εξωπλανήτης μπορεί
να βρίσκεται σε απόσταση «μόλις» 12 ετών φωτός. Η
νέα εκτίμηση αυξάνει την αισιοδοξία των επιστημόνων
ότι κάπου ανάμεσα στα άστρα έχουν εξελιχθεί, όπως
και στο δικό μας πλανήτη, διάφορες μορφές ζωής. 
Η νέα, πιο αισιόδοξη στατιστική ανάλυση, η πληρέστερη
μέχρι σήμερα, η οποία βασίζεται σε τρία χρόνια δεδομένων
που συνέλεξε το εκτός λειτουργίας πλέον διαστημικό
τηλεσκόπιο «Κέπλερ» της NASA, καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι –ανάλογα με την εκτίμηση για το πόσα άστρα
σαν τον Ήλιο μας υπάρχουν (από 10 έως 50 δισεκατομ-
μύρια)– ο γαλαξίας μας μπορεί να διαθέτει από 2 έως
10 δισεκατομμύρια πλανήτες ικανούς να φιλοξενήσουν
ζωή (ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή). 
Ο αριθμός αυτός διευρύνεται κατά πολύ, φθάνοντας
τα 20 δισεκατομμύρια κατοικήσιμους πλανήτες, αν συμ-
περιληφθούν οι πλανήτες γύρω από άστρα πιο κρύα
από τον Ήλιο μας, όπως οι «ερυθροί νάνοι», που αφθονούν
στο γαλαξία μας, ο οποίος, σύμφωνα με μια εκτίμηση,
περιέχει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια άστρα διαφόρων
ειδών! 

Κανόνας και όχι εξαίρεση
«Οι πλανήτες φαίνεται να αποτελούν τον κανόνα μάλλον,
παρά την εξαίρεση», δήλωσε ο αστρονόμος Έρικ Πε-
τιγκούρα, του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια «Μπέρκλεϊ»,
η ομάδα του οποίου έκανε τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS). Άλλωστε, σε διεθνές αστρονομικό συνέδριο

ανακοινώθηκε η ανακάλυψη άλλων 833 πιθανών εξω-
πλανητών, χάρη στις παρατηρήσεις του «Κέπλερ». Δέκα
από αυτούς έχουν μέγεθος το πολύ διπλάσιο της Γης
και βρίσκονται στη «φιλόξενη» ζώνη του άστρου τους.
Το «Κέπλερ» (για το οποίο η NASΑ καταβάλλει εργώδεις
προσπάθειες, ώστε να το επαναφέρει στη ζωή), όσο
λειτουργούσε μελέτησε πάνω από 150.000 άστρα και
βρήκε συνολικά 3.538 πιθανούς εξωπλανήτες, από τους
οποίους περίπου 1.000 έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. 

«Δίδυμος» αλλά… μυστήριο
Την ίδια ώρα, αστρονόμοι εντόπισαν τον πρώτο εξω-
πλανήτη που συνδυάζει όλα μαζί τα «γήινα» χαρακτη-
ριστικά (μέγεθος, μάζα, βραχώδη σύσταση και περιε-
κτικότητα σε σίδηρο) και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται σχεδόν
«δίδυμος» της Γης, με μόνη διαφορά την «καυτή» θερ-
μοκρασία του. Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες είχαν βρει
εξωπλανήτες που είτε είχαν περίπου το μέγεθος της
Γης είτε τη μάζα της είτε τη βραχώδη σύστασή της.
Όμως, ο εν λόγω εξωπλανήτης, είναι ο πρώτος που
συνδυάζει όλα μαζί αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο εξω-
πλανήτης Κέπλερ-78b έχει διάμετρο μόλις 20% μεγα-
λύτερη από της Γης, η μάζα του είναι περίπου 1,7 φορές
μεγαλύτερη της Γης και η πυκνότητά του είναι 5,3 γραμ-
μάρια ανά κυβικό εκατοστό, σχεδόν ίδια με της Γης (5,5
γραμμάρια ανά κυβ. εκατ.). 
Από την άλλη, παρόλα αυτά, αποτελεί ένα μυστήριο
για τους επιστήμονες, καθώς περιφέρεται αδιανόητα
κοντά στο άστρο του (μόνο στο ένα εκατοστό της από-
στασης Γης - Ήλιου). Σύμφωνα με τους αστρονόμους,
ο συγκεκριμένος εξωπλανήτης «κανονικά δεν θα έπρεπε
να υπάρχει», καθώς καμία θεωρία δεν προβλέπει την
τωρινή τροχιά του, σχεδόν κολλητά με το άστρο του. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΖΩΗ 

Δισεκατομμύρια οι κατοικήσιμοι πλανήτες!
Την κυκλοφορία της συ-

σκευής Nexus 5, του πρώ-
του «έξυπνου» κινητού τηλε-
φώνου με λογισμικό Android
KitKat 4.4, ανακοίνωσε η Go-
ogle. Η νέα συσκευή κατα-
σκευάζεται από τη νοτιοκο-
ρεατική εταιρεία LG, διαθέτει
οθόνη 4,95 ιντσών με ανάλυση
1920 x 1080 pixels και το βάρος
της είναι 130 γραμμάρια. Ο επε-
ξεργαστής του νέου Nexus 5 είναι
ένας Snapdragon 800 της Qual-
comm με μνήμη RAM 2 GB. 
Η μπαταρία έχει αυτάρκεια χρόνου
ομιλίας 17 ώρες, ενώ για σερφά-
ρισμα στο διαδίκτυο «υποστηρίζει»
8,5 ώρες περιηγήσης μέσω WiFi. 

Η νέα συσκευή είναι διαθέσιμη 
σε δύο εκδόσεις: η πρώτη διαθέτει
16 GB εσωτερικής μνήμης, ενώ η
δεύτερη 32 GB. 
Η τιμή στο διαδίκτυο για την πρώτη
έκδοση των 16 GB φτάνει τα 349
δολάρια, ενώ η δεύτερη πωλείται
έναντι 399 δολαρίων. 

Σε αντικατάσταση ορισμένων
μοντέλων iPhone 5S προχωρά

η Apple, μετά από σειρά παρα-
πόνων που δέχθηκε από πελάτες
της, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η
μπαταρία εξαντλείται γρήγορα
μετά από κάθε φόρτιση. Οι πω-
λήσεις των νέων «έξυπνων» συ-
σκευών iPhone 5S άρχισαν στις
20 Σεπτεμβρίου. Τα νέα τηλέφωνα
έχουν αυτάρκεια 250 ωρών λει-
τουργίας και 10 ωρών ομιλίας. 
«Πρόσφατα ανακαλύψαμε ένα κα-
τασκευαστικό λάθος, το οποίο
επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της

μπαταρίας στις συσκευές»
παραδέχθηκε η εκπρόσωπος

της Apple, Τερέζα Μπρούερ. «Από
τότε, επικοινωνούμε με τις πελάτες
που εκφράζουν σχετικά παράπονα
και τους προσφέρουμε αντικατά-
σταση» πρόσθεσε η ίδια. 
Συνολικά, σύμφωνα με τη σχετική
έκθεση της Apple, υπολογίζεται
ότι το «κατασκευαστικό λάθος»
αφορά μερικές εκατοντάδες συ-
σκευές. 
Νωρίτερα, τον Οκτώβριο, η νο-
τιοκορεατική Samsung ανακοί-
νωσε και αυτή πρόγραμμα από-
συρσης «έξυπνων» συσκευών Ga-
laxy S4, μετά από προβλήματα
φόρτισης της μπαταρίας που αν-
τιμετώπισαν χρήστες των τηλε-
φώνων. 

Περίπου ένα στα πέντε άστρα σαν τον Ήλιο
στον γαλαξία μας (ποσοστό 22%)
διαθέτουν τουλάχιστον έναν πλανήτη
παρόμοιο σε μέγεθος και συνθήκες με 
τη Γη, ο οποίος βρίσκεται στη λεγόμενη
«κατοικήσιμη ζώνη», σύμφωνα με νέες
εκτιμήσεις Αμερικανών αστρονόμων. 

Μια πλήρης τροχιά, δηλαδή το «έτος»
του πλανήτη, διαρκεί μόλις 8,5 ώρες,

έναντι 365 ημερών της Γης, με συνέπεια
να είναι καυτός σαν Κόλαση, πιθανώς ένας
κόσμος λάβας και μόνο, καθώς οι επιφανειακές
θερμοκρασίες του στην πλευρά που «βλέπει»
το άστρο του, εκτιμάται ότι κινούνται μεταξύ
των 2.000 έως 2.800 βαθμών Κελσίου. Η
θερμοκρασία στην επιφάνειά του πιθανότατα
είναι τόσο μεγάλη –λόγω της εντυπωσιακά
κοντινής τροχιάς στο άστρο του– που η
επιφάνειά του, μάλλον, αποτελείται από
λιωμένα πετρώματα. Λόγω αυτών των συν-
θηκών θεωρείται αφιλόξενος για την
ανάπτυξη ζωής, ενώ οι επιστήμονες πιστεύουν
ότι είναι θέμα χρόνου το μητρικό άστρο να

«καταπιεί» τον τόσο κοντινό και αινιγματικό
πλανήτη του. Ο πλανήτης Κέπλερ-78b βρί-
σκεται στην κατεύθυνση του αστερισμού
του Κύκνου, σε απόσταση περίπου 400
ετών φωτός από τη Γη (ένα έτος φωτός
είναι σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα).
Το άστρο Κέπλερ-78, που είναι λίγο μικρότερο
από τον Ήλιο μας, ανακαλύφθηκε από το
εκτός λειτουργίας πλέον διαστημικό τηλε-
σκόπιο «Κέπλερ» πέρυσι, αλλά μόλις τώρα
οι επιστήμονες ολοκλήρωσαν τις παρατη-
ρήσεις τους από επίγεια τηλεσκόπια στη
Χαβάη και τα ισπανικά Κανάρια Νησιά,
καθώς και τις μετρήσεις που αποκαλύπτουν
την ομοιότητα του εξωπλανήτη με το δικό
μας πλανήτη. 

Καυτός και αφιλόξενος 

«Κατασκευαστικό λάθος»
σε iPhone 5S 

Nexus 5 
από την Google
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Το τσάι και οι ιδιότητες του
ανάλογα με την ποικιλία
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O
σο η θερμοκρασία πέφτει, η ανάγκη μας

να καταναλώνουμε ζεστά αφεψήματα
και ροφήματα μεγαλώνει. Τους χειμερινούς
μήνες το τσάι καταναλώνεται σαφέστατα

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζεστό ρόφημα.
Η αλήθεια όμως είναι ότι οι περισσότεροι το κατα-
ναλώνουν αφού πρώτα διαγνώσουν τα πρώτα σημάδια
κρυολογήματος ή κάποιας ίωσης, αφού λίγοι είναι
αυτοί που γνωρίζουν τις ιδιότητές του. Μάλιστα,
πολύ λιγότεροι είναι εκείνοι που επιλέγουν την ποικιλία

τσαγιού που θα καταναλώσουν, ανάλογα με τις
ιδιότητές του. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο «Maryland
Medical Center», το τσάι είναι το δεύτερο σε κατα-
νάλωση ρόφημα στον κόσμο, μετά το νερό. Σήμερα
μάλιστα, μπορεί κανείς να βρει πολλούς διαφορετικούς
τύπους τσαγιού, με τους περισσότερους από αυτούς
να ξεχωρίζουν για τα θαυμάσια οφέλη τους στην
υγεία. Στην Ελλάδα τα πιο διαδεδομένα είδη είναι το
μαύρο τσάι, το πράσινο, το Όολονγκ και το λευκό.
Οι τύποι τσαγιού διαχωρίζονται ως εξής:

Μαύρο τσάι 

Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη τσαγιού στον
κόσμο. Για τη Δύση ονομάζεται «μαύρο» εξαιτίας του

χρώματος των φύλλων του μετά την επεξεργασία
του, ενώ στην Κίνα αποκαλείται «κόκκινο»
εξαιτίας του χρώματος που χαρίζει στο
ρόφημα. Έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει
την υγεία της καρδιάς. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου
«Maryland Medical Center», η κα-
τανάλωση τριών φλιτζανιών μαύρου
τσαγιού μπορεί να μειώσει και κατά
11% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής
προσβολής. Το μαύρο τσάι περιέχει φλαβονοειδή,
που είναι χρήσιμα για την προστασία των αιμοφόρων αγγείων από φλεγμονή.
Αυτό βοηθά, επίσης, στην πρόληψη της πήξης του αίματος. Περιέχει, ακόμη,
ένα σημαντικό ποσό αντιοξειδωτικών, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν
στην καταπολέμηση ελευθέρων ριζών που οδηγούν στην γήρανση και τις
κυτταρικές αλλοιώσεις. 

Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι προκύπτει από ελαφριά επεξεργασία φύλλων και διαθέτει
πλούσια γεύση και σχετικά μικρό ποσοστό καφεΐνης σε σχέση με τον

καφέ και το μαύρο τσάι. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου «Linus Pauling»
του δημόσιου Πανεπιστημίου «Oregon State» της Αμερικής, το πράσινο τσάι
μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης στο αίμα, ενώ
άλλες μελέτες έδειξαν ότι βοηθά και στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης. Οι
πολυφαινόλες εκτιμάται ότι αναστέλλουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και
γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύεται ότι η κατανάλωση πράσινου τσαγιού βοηθά στην πρόληψη

του καρκίνου. Το εκχύλισμα πράσινου
τσαγιού μπορεί να αυξήσει το μετα-
βολισμό και να βοηθήσει το σώμα να
κάψει λίπος. Είναι ιδανικό λοιπόν σε
περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν
να χάσουν βάρος. Το πράσινο έχει χρη-
σιμοποιηθεί, επίσης, για προληπτικούς
λόγους, για την επιβράδυνση της εξέ-
λιξης του διαβήτη τύπου 1, αφού έχει
την ιδιότητα να ελέγχει το σάκχαρο
στο αίμα. Ενώ είναι εξίσου γνωστό για
την αντιοξειδωτική του δράση.

Λευκό τσάι

Είναι το λιγότερο επεξερ-
γασμένο τσάι, γι’ αυτό

και είναι γνωστό για την
ελαφριά και απαλή γεύση
του. Το λευκό, το πράσινο
και το μαύρο τσάι προέρ-
χονται από το ίδιο είδος φυτού.
Οι διαφορές στη γεύση και το χρώμα
τους όμως, οφείλονται στη διαφορετική επεξεργασία των φύλλων των
φυτών. Γι’ αυτό και το λευκό διαθέτει τα υψηλότερα ποσοστά αντιοξειδωτικών
ουσιών, αφού μαζεύεται απευθείας από το φυτό. Είναι επίσης γνωστό για
τις αντιβακτηριακές και αντιϊκές ιδιότητές του και μπορεί έτσι να εξασφαλίσει
ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Ιδανικό θεωρείται για όσους επιθυμούν
να καταναλώνουν τσάι με χαμηλά επίπεδα καφεΐνης, αφού η περιεκτικότητά
του είναι χαμηλότερη συγκριτικά με το μαύρο και πράσινο τσάι.

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

«Οolong»

Είναι το παραδοσιακό κινέζικο τσάι, ενώ είναι το πιο συνη-
θισμένο ρόφημα που περιλαμβάνουν οι δίαιτες για απώλεια

βάρους. Μάλιστα, σε μελέτη του Ινστιτούτου «Linus Pauling»,
το 66% των υπέρβαρων ατόμων έχασαν βάρος πίνοντας το
Όολονγκ καθημερινά και για 6 εβδομάδες. Περιέχει σημαντικά
επίπεδα φθορίου, τα οποία και είναι απαραίτητα για την καλή
υγεία των δοντιών. Είναι, επίσης, ιδανικό για την καταπολέμηση

αλλεργιών και εκζεμάτων. 

Είναι πολύ σημαντικό να
γνωρίζετε ότι η προσθήκη γλυ-

καντικών, ζάχαρης ή μελιού στο τσάι
οποιουδήποτε είδους, μπορεί να μειώσει

σημαντικά τα οφέλη στην υγεία. 
Τα έτοιμα ροφήματα που κυκλοφορούν στο
εμπόριο, όπως το κρύο πράσινο τσάι κ.ά.,.

δεν έχουν τα ίδια οφέλη στην υγεία με
αυτά που παρασκευάζονται από

εμάς τους ίδιους.

tips
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Τα οφέλη των μανιταριών
ποικίλουν, από την
ενδυνάμωση των οστών
μέχρι την τόνωση 
του ανοσοποιητικού μας
συστήματος, ακόμα και 
την απώλεια βάρους. Έχουν
υψηλή περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και
αμινοξέα, ενώ διαφέρουν
μεταξύ τους ανάλογα με 
το χρώμα και την υφή τους, 
γι’ αυτό κατατάσσονται 
και σε διάφορες ποικιλίες.
Βέβαια, είναι αρκετό 
το ποσοστό του πληθυσμού
που δεν τα καταναλώνει,
ωστόσο, όποιος μαθαίνει 
για τις ιδιότητές τους,
σίγουρα βρίσκει ένα λόγο 
να τα δοκιμάσει. 

Εποχιακές συνταγές με το άρωμα των μανιταριών

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

n Πιπέρι
n Μία έτοιμη συσκευασία φύλλου σφολιάτας
Για τη sour cream:
n 150 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
n 1 λεμόνι (χυμός)

Υλικά για 4 άτομα
n 2 κ.σ. ελαιόλαδο
n 1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
n 140 γρ. μανιτάρια
n Αλάτι

Εκτέλεση
Για τη sour cream: Tοποθετείτε την
κρέμα γάλακτος και το χυμό από το
φρέσκο λεμόνι σε ένα μπολ, ανακα-
τεύετε καλά, παρατηρώντας ότι η
κρέμα πήζει αμέσως. Σκεπάζετε το
μπολ με μια χαρτοπετσέτα και το
αφήνετε εκτός ψυγείου, σε θερμο-
κρασία δωματίου, για ένα βράδυ. 
Για την πίτα: Προθερμαίνετε το φούρ-
νο στους 200οC. Σε ένα αντικολλητικό
τηγάνι τσιγαρίζετε σε ελαιόλαδο το
κρεμμύδι για περίπου 5-6 λεπτά και
έως ότου ροδίσουν. Προσθέτετε τα
μανιτάρια και ανακατεύετε για πε-
ρίπου 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώ-
σουν. Αλατοπιπερώνετε ανάλογα με

τη γεύση σας. 
Σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επι-
φάνεια ανοίγετε τη ζύμη. Τοποθετείτε
το μίγμα μανιταριών στη μέση και
αναδιπλώνετε το φύλλο, όπως σε
κάθε άλλη περίπτωση που έχετε ανα-
διπλωμένη πίτα. Αλείφετε τις άκρες
με νερό και πιέζετε με τα δάχτυλά
σας για να «σφραγίσετε» την πίτα. 
Την μεταφέρετε σε ένα φύλλο ψη-
σίματος και κάνετε μερικές σχισμές
στην κορυφή της. Την ψήνετε μέχρι
να ροδίσει και να αυξηθεί σε όγκο,
για περίπου 20-25 λεπτά. Όταν ετοι-
μαστεί, την βγάζετε από το φούρνο,
την αφήνετε να κρυώσει για 5 λεπτά
και την συνοδεύετε με τη sour cream. 

Εκτέλεση
Σε ένα τηγάνι τοποθετείτε το βούτυρο και το αφήνετε σε μέτρια
φωτιά να λιώσει. Τσιγαρίζετε τα μανιτάρια στο βούτυρο για
περίπου 8-10 λεπτά. Όταν ετοιμαστούν, προσθέτετε την κρέμα
γάλακτος και τα αφήνετε να μαγειρευτούν, αλατοπιπερώνετε,
και ανακατεύετε διαρκώς. Ζεσταίνετε τα ψωμιά στη φρυγανιέρα.
Τα κόβετε στα δύο και όσο είναι ζεστά τοποθετείτε μια κουταλιά
από τα έτοιμα μανιτάρια. Προαιρετικά γαρνίρετε με τριμμένη
παρμεζάνα.

Εκτέλεση 
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200οC. Τοποθετείτε λίγο
ελαιόλαδο στο ταψί που πρόκειται να τοποθετήσετε τα
μανιτάρια. Σε ένα μπλέντερ τοποθετείτε το ψωμί, το σκόρδο,
το πιπέρι, το κατσικίσιο τυρί, το μαϊντανό, αλατοπιπερώνετε
και ανακατεύετε. Σε κάθε μανιτάρι τοποθετείτε μια κουταλιά
από το μίγμα και τα βάζετε στο ταψί. Ψήνετε τα μανιτάρια για
περίπου 15 με 20 λεπτά, έως ότου τα μανιτάρια ροδίσουν.

Συνταγή 1

Υλικά για 4 άτομα

n 250 γρ. μανιτάρια κονσέρβας 
(ή φρέσκα κομμένα σε μικρά κομμάτια)

n 9 κ.σ. ελαιόλαδο
n Αλάτι
n Πιπέρι
n ¼ κούπας φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
n 4 μεσαίες σκελίδες σκόρδου
n Λίγο βούτυρο
n 900 γρ. πατάτες, κομμένες σε λωρίδες
n 170 γρ. τυρί παρμεζάνα

Μανιτάρια σε 
σφολιάτα και 
sour cream

Συνταγή 3 Τοστ ανοιχτό με μανιτάρια

Γεμιστά μανιτάρια 
με κατσικίσιο τυρί 

Υλικά για 4 άτομα
n Λίγο βούτυρο 

(προτιμήστε ανάλατο)
n ½ κούπα κρέμα γάλακτος
n 500 γρ. μανιτάρια σε κονσέρβα

(ή φρέσκα κομμένα σε μικρά
κομμάτια)

n Αλάτι, πιπέρι
n 8 φέτες ψωμί για τοστ

Συνταγή 4

Υλικά για 4 άτομα

n Λίγο ελαιόλαδο
n 3 φέτες άσπρο ψωμί για

τοστ
n 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
n 150 γρ. κατσικίσιο τυρί
n ½ φλιτζάνι φρέσκο 

μαϊντανό 
n ¼ κ.γ. κόκκινο πιπέρι 

σε νιφάδες
n Αλάτι
n 300 γρ. μανιτάρια μεγάλα

Πατάτες στο φούρνο με μανιτάρια 
Εκτέλεση 
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200οC. Σε ένα μπολ τοποθετείτε τα
μανιτάρια με 4 κ.σ. ελαιόλαδο και προσθέτετε αλάτι και πιπέρι ανάλογα
με τη γεύση σας. Προσθέτετε το κρεμμύδι και τις λιωμένες σκελίδες
σκόρδου και αφού ανακατέψετε καλά όλα τα υλικά τα τοποθετείτε σε
αντικολλητικό χαρτί στο φούρνο για 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν τα
μανιτάρια. 
Σε ένα άλλο μπολ τοποθετείτε τις πατάτες με 5 κ.σ. ελαιόλαδο και αλα-
τοπιπερώνετε. Ανακατεύετε καλά τα υλικά και τα χωρίζετε σε δύο δια-
φορετικά αντικολλητικά χαρτιά ψησίματος. Τοποθετείτε τις πατάτες στο
φούρνο και τις αφήνετε να ψηθούν μέχρι να ροδίσουν (περίπου 35-40
λεπτά). 
Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, τοπο-
θετείτε λίγο βούτυρο στη βάση ενός
σκεύους ψησίματος, από πάνω βάζετε
τις πατάτες, έπειτα τη μισή δόση από
το τυρί παρμεζάνα, πιο πάνω μια στρώση
με μανιτάρια και στην κορυφή την υπό-
λοιπη μισή δόση τυριού. Ψήνετε για άλλα
3-4 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το τυρί και είναι
έτοιμο να το απολαύσετε. 

Συνταγή 2



Τ
ο Πήλιο είναι από τις περιοχές

της Ελλάδας που συνδυάζει
απόλυτα το βουνό και τη
θάλασσα. Η φύση που το

αγκαλιάζει από άκρη σε άκρη, το τυ-
λίγει με υπέροχα χρώματα και αρώ-
ματα. 
Στις πλαγιές του κατάφυτου Πηλίου,
σε περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορ-
φιάς, απλώνονται οι Μηλιές, γραφικό
κεφαλοχώρι με μακρά ιστορική δια-
δρομή. 
Ο οικισμός ιδρύθηκε το 16ο αιώνα,
από κατοίκους του ομώνυμου χωριού
της Εύβοιας, που κατέφυγαν εδώ για
να αποφύγουν τους ξένους κατακτη-

τές. Οι Μηλιές αποτέλεσαν οικονομικό
και πνευματικό κέντρο της περιοχής
επί Τουρκοκρατίας, αλλά και επανα-
στατικό κέντρο το 1821.
Από τις Μηλιές κατάγονταν, μεταξύ
άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων,
οι λόγιοι Άνθιμος Γαζής (1758-1828),
Γρηγόριος Κωνσταντάς (1758-1844)
και Δανιήλ Φιλιππίδης (1750-1832).
Οι δύο τελευταίοι υπήρξαν δημιουργοί
ενός σπουδαίου συγγραφικού έργου,
της "Νεωτερικής Γεωγραφίας" (1791).
Στις αρχές του 19ου αιώνα οι Γαζής
και Κωνσταντάς ίδρυσαν τη φημι-
σμένη "Σχολή Μηλεών". 
Τη μεγαλύτερη κίνηση συγκεντρώνει

η πλακόστρωτη πλατεία του χωριού
με τα πλατάνια και την ιστορική εκ-
κλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών,
εξαίρετο δείγμα τοπικής παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η βιβλιοθήκη "Ψυχής Άκος" ("Θεραπεία
Ψυχής"), που οφείλει την ονομασία
της στην επιγραφή που έφερε στο
υπέρθυρό της η "Σχολή Μηλεών". Η
βιβλιοθήκη, που στεγάζεται σε ανα-
καινισμένο διώροφο αρχοντικό, πε-
ριλαμβάνει χιλιάδες τόμους παλαιών
εκδόσεων ιστορικού και μουσειακού
χαρακτήρα, κώδικες, χειρόγραφα,
διάφορα αντικείμενα της "Σχολής
Μηλεών", όργανα φυσικής και χημείας,
προσωπικά αντικείμενα των Γαζή και
Κωνσταντά. 
Στα υπόλοιπα αξιοθέατα του χωριού
συγκαταλέγονται το Τοπικό Μουσείο,
το Ευδόξειο Πνευματικό Κέντρο, το
αρχοντικό Φιλιππίδη, οι παραδοσιακές
βρύσες και το λιοτρίβι, κάτω από την
πλατεία.
Σε εξαίρετο φυσικό περιβάλλον είναι
χτισμένο το κτίριο του σιδηροδρο-
μικού σταθμού, όπου φθάνει το πα-
ραδοσιακό τρενάκι του Πηλίου από
τα Άνω Λεχώνια.

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού
βρίσκονται δύο αξιόλογα θρησκευτικά
μνημεία, η μονή του Αγίου Νικολάου
και το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας. 
Σε απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων
δυτικά από τις Μηλιές είναι χτισμένη
η Βυζίτσα, που μαγεύει τους επισκέ-
πτες με τα επιβλητικά αρχοντικά και
τα παραδοσιακά σπίτια, τα λιθόστρωτα
καλντερίμια και τις βρύσες με τα κρυ-
στάλλινα νερά. 
Αγκαλιασμένη από τα δασωμένα
υψώματα του Πηλίου, απόλυτα εναρ-
μονισμένη με το υπέροχο φυσικό πε-
ριβάλλον, η Βυζίτσα προσφέρει όμορ-
φη θέα στον Παγασητικό Κόλπο. 
Αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία της
Βυζίτσας είναι η εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου, άλλοτε κα-
θολικό μονής, η εκκλησία της Ζωο-
δόχου Πηγής και η εκκλησία της Πα-
ναγίας, αφιερωμένη στο Γενέσιο της
Θεοτόκου. 

Παράδοση και Προϊόντα 
Όπως πολλά μέρη της Ελλάδας, έτσι
και το Πήλιο, είναι μια περιοχή που
έχει διατηρήσει τις παραδόσεις και
τα ήθη της και ταυτόχρονα τις γεύσεις
και μυρωδιές των παλιών σπιτικών

της. Ξεκινώντας από την πηλιορείτικη
αρχιτεκτονική στα παλιά αρχοντικά,
τις εκκλησιές, τα ήθη και τα έθιμα
που αναβιώνουν σε πανηγύρια και
πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο
και καταλήγοντας σε ένα γραφικό
ταβερνάκι με πηλιορείτικες γεύσεις
ή ένα παραδοσιακό φούρνο με πα-
ραδοσιακά προϊόντα, ψωμί, πίτες και
γλυκά, ο επισκέπτης του Πηλίου έχει
την ευκαιρία να το διαπιστώσει με
όλες τις αισθήσεις του. 
Η διατήρηση των παραδόσεων έχει
ιδιαίτερη σημασία για το Πήλιο γιατί
είναι ένας σημαντικός παράγοντας
του τουρισμού και της οικονομικής
ευχέρειας. 
Σε όλα τα χωριά του υπάρχουν τοπικά
καταστήματα και περίπτερα γυναι-
κείων Συλλόγων που πωλούν αγνά
παραδοσιακά προϊόντα, φτιαγμένα
σπιτικά από τις γυναίκες των χωριών
σύμφωνα με παλιές συνταγές. 
Κάποια από τα παραδοσιακά προ-
ϊόντα που θα βρείτε στο Πήλιο είναι... 
�Τα φημισμένα γλυκά του κουταλιού
και οι μαρμελάδες που φτάχνονται
από φρέσκα φρούτα, καρπούς και
σε μερικές περιπτώσεις και λαχανικά.
Δοκιμάστε, επίσης, τα Τσιτσίραφλα
διατηρημένα στην άλμη ή αν επι-
σκεφθείτε το Πήλιο την άνοιξη φρέ-
σκα. 
� Φυτικά βότανα και Τσάι
� Μέλι και βασιλικό πολτό
� Λάδι, ελιές και προϊόντα τους
� Κάστανα και καρύδια
� Σπιτικές χυλοπίτες και τραχανά
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παραδοθειτε στην απολυτη κυριαρχια τησ φυσησ!

Tα γραφικά κεφαλοχώρια του Πηλίου
ΜHΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΙΤΣΑ:

Όποιο μέρος του Πηλίου επιλέξετε για προορισμό των διακοπών
σας, είναι σίγουρο ότι θα συναντήσετε πανέμορφα τοπία και θα
γνωρίσετε την πηλιορείτικη φιλοξενία .Υπάρχουν τόσα
αξιοθέατα και μέρη να επισκεφτείτε, που, με τις κοντινές
αποστάσεις, έχετε την ευκαιρία και να περιηγηθείτε στα
πανέμορφα χωριά του. 

Eπιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)
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Με μουσικές, 
εξαίσιες, με φωνές!

Η
παράσταση, αστραφτερή και πο-

λύχρωμη, όπως ακριβώς και η
κουλτούρα της πόλης, διατρέχει
την ιστορία της Θεσσαλονίκης,

αναζητώντας μέσα στο χρόνο τους πολλούς
και διαφορετικούς «ήχους» της. Είναι μια
μουσική ιστορία, ένα κεφάτο μουσικοχορευτικό
θέαμα που περιλαμβάνει χορό, τραγούδι και
τις πλούσιες μουσικές παραδόσεις της Θεσ-
σαλονίκης, καλύπτοντας έναν ολόκληρο αιώνα:
βορειοελλαδίτικα δημοτικά τραγούδια, σεφα-
ραδίτικες μπαλάντες, τούρκικοι χαβάδες, μου-
σικές μνήμες των Μικρασιατών προσφύγων,
οπερέτες και αστικά τραγούδια, βαριετέ, ρεμ-
πέτικα και λαϊκές
επιτυχίες, αλλά και
ο σύγχρονος ήχος
των τραγουδοποι-
ών της πόλης, ως το
χιπ χοπ! 
Η παράσταση συγ-
κεντρώνει, για πρώ-
τη φορά, σπουδαί-
ους καλλιτέχνες που
γεννήθηκαν στη
Θεσσαλονίκη, συν-
διαμόρφωσαν το
καλλιτεχνικό πρό-
σωπο της πόλης και

διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους μαζί της.
Ανάμεσά τους η Ζωζώ Σαπουντζάκη, αλλά και
οι Άκης Σακελλαρίου, Σοφία Καλεμκερίδου,
Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Ρούλα Παντελίδου,
Γιώργος Καύκας, Αστέρης Πελτέκης, Γιάννης
Σιαμσιάρης, Βασίλης Σπυρόπουλος. Τραγουδά
η Μαριώ και παίζει μπουζούκι ο Χρήστος Μη-
τρέντζης, ενώ συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα
επί σκηνής. 
Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Μα-
νώλης Παντελιδάκης και τις ενορχηστρώσεις
ο Κώστας Βόμβολος.  Η δράση του έργου δεν
θα περιοριστεί στη σκηνή του ΚΘΒΕ στη Μονή
Λαζαριστών, αλλά θα επεκταθεί και στην πόλη

μέσα από μουσικά
δρώμενα.  Επίσης,
στο φουαγιέ του θε-
άτρου οι ήχοι της
μουσικής θα συν-
ταιριάξουν και με
τις αντίστοιχες γεύ-
σεις από τις πολλές
και διαφορετικές
γαστρονομικές πα-
ραδόσεις της Θεσ-
σαλονίκης, επιδιώ-
κοντας μια εμπειρία
που θα καλύψει
όλες τις αισθήσεις!

Εκατό τσιγγάνικα βιολιά στην Αθήνα!

Μετά τις sold out εμφανίσεις της το 2008 και το 2009, που μάγεψαν το αθηναϊκό
κοινό, η Τσιγγάνικη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης έρχεται για τρίτη

φορά στο Θέατρο Badminton για τρεις μοναδικές παραστάσεις, στις 20, 21 και 22
Δεκεμβρίου. 54 βιολιά, 10 βιόλες, 10 τσέλα, 10 κοντραμπάσα, 10 κλαρινέτα, 6 κύμβαλα
και 100 απίθανοι δεξιοτέχνες ξεδιπλώνουν το ένστικτο, το εκρηκτικό ταμπεραμέντο
και την πηγαία ενέργεια της μεγαλύτερης τσιγγάνικης συμφωνικής ορχήστρας του
κόσμου, τιμώντας τις παραδόσεις ενός τσιγγάνικου λαού που παίζει μουσική με την
ίδια φυσικότητα που αναπνέει. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, ντυμένα με ουγγρική

τσιγγάνικη στολή, τα μέλη της Ορχήστρας πα-
ρουσιάζουν τσιγγάνικες μελωδίες του Bela Radics,
του Grigoras Dinicu, του Ferenc Herkel και του
Vittorio Monti. Στο δεύτερο μέρος, με σμόκιν, οι
μουσικοί ερμηνεύουν σπουδαία κλασικά έργα
των Johannes Brahms, Georges Bizet, Frantz
Liszt, Pyotr Tchaikovsky, Jacques Offenbach,
Pablo de Sarasate και Johann Strauss, πατέρα
και υιού.

Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Στεφανάκη,
με τίτλο “Άρια. Ο κόσμος από την αρχή”,

μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυ-
χογιός. 
Ο νεαρός Έλληνας διπλωμάτης Στέφανος
Μαυροειδής επιστρέφει από το Λονδίνο
στην Ελλάδα του Μεταξά. Μια μυστηριώδης
υπόθεση εξαφάνισης θα τον φέρει σε επαφή
με τη βρετανική αρχαιολογική κοινότητα.
Ερωτεύεται την Aγγλογαλλίδα αρχαιολόγο
Ρόζμαρι Λεμπλάν και περνά μαζί της τους
τελευταίους μήνες αμεριμνησίας στο περι-
θώριο των ανασκαφών στις Μυκήνες, αλλά
και του πολέμου που πλησιάζει με γοργά

βήματα. Η διαφυγή τους
στη Μέση Ανατολή τον
Απρίλιο του ’41 θα τους
οδηγήσει σ’ ένα θερμο-
κήπιο ειρήνης, το Κάιρο. 
Ο Στέφανος θα ζήσει
από κοντά τη νοσηρή πο-
λιτική ατμόσφαιρα της αιγυπτιακής πρω-
τεύουσας, που κυοφορεί την εθνική τραγωδία
του εμφυλίου. Ταυτόχρονα όμως εκείνος
και η Ρόζμαρι αντιμετωπίζουν την πρόκληση
μιας μυστικής αποστολής στην κατεχόμενη
Ελλάδα με σκοπό την προστασία των ελλη-
νικών αρχαιοτήτων… 

Η μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης, από το 1912 ως τις μέρες μας, ζωντανεύει από
τον Δεκέμβριο στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μέσα από την παράσταση 
«Με μουσικές, εξαίσιες, με φωνές!», σε κείμενα-ιστορική και μουσική έρευνα του
Λάμπρου Λιάβα και σκηνοθεσία-χορογραφία της Σοφίας Σπυράτου. 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
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Το πολυσυζητημένο και
πολυαναμενόμενο Miss

Violence, του βραβευμένου
σκηνοθέτη Αλέξανδρου
Αβρανά, προβάλλεται από
την Πέμπτη στις κινηματο-
γραφικές αίθουσες, σε μια
“δύσκολη” εβδομάδα με δυ-
νατές πρεμιέρες (“Όλα χά-
θηκαν” με τον Ρόμπερτ Ρέντ-
φορντ, “Gravity” με Τζορτζ
Κλούνεϊ και Σάντρα Μπούλοκ
κ.ά.), ωστόσο αναμένεται να
τραβήξει το ενδιαφέρον των
σινεφίλ –και όχι μόνο. 
Την ημέρα των γενεθλίων
της, η 11χρονη Αγγελική πη-
δάει από το μπαλκόνι και πέ-
φτει στο κενό με ένα χαμό-
γελο σχηματισμένο στα χείλη
της. Η Αστυνομία και η κοι-
νωνική πρόνοια προσπαθούν
να εξιχνιάσουν τον λόγο της
πιθανής αυτοκτονίας. Η οι-
κογένεια όμως υποστηρίζει
σθεναρά πως ήταν ατύχημα.
Ποιο μυστικό πήρε μαζί της
η μικρή Αγγελική; Γιατί η οι-
κογένεια επιμένει να την «ξε-
χάσει» και να συνεχίσει τη

ζωή της; Αυτές είναι οι απαν-
τήσεις που αναζητά η κοι-
νωνική πρόνοια, όταν τους
επισκέπτεται στο άψογα τα-
κτοποιημένο τους σπίτι. Ο
πατέρας έχει φροντίσει να
μη λείπει τίποτα. Όλα βρί-
σκονται στη θέση τους. Φαί-
νεται ότι τίποτα δεν μπορεί
να τους προδώσει. Όμως ο
καλογυαλισμένος κόσμος

της οικογένειας θα θρυμμα-
τιστεί σταδιακά και όλοι θα
αναγκαστούν να έρθουν αν-
τιμέτωποι με αυτό που για
χρόνια έκρυβαν ή που δεν
άντεχαν να δουν. 
Παίζουν: Θέμης Πάνου, Ρένη
Πιττακή, Ελένη Ρουσσινού,
Σίσσυ Τουμάση, Μηνάς Χα-
τζησάββας, Χρήστος Λούλης,
Γιώτα Φέστα κ.ά.

Miss Violence

info
Θέατρο Badminton: Άλσος Στρατού – Γουδή, Αθήνα
Παραστάσεις: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, 20:30
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, 20:30 Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, 19:00 
Πληροφορίες: Τηλ.: 210/8840600

Βόλτα στην πόλη 

Σήμερα, Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, ένα μήνα πριν από την
πρεμιέρα, οι συντελεστές της παράστασης, με επικεφαλής

τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, τον Άκη Σακελλαρίου και όλο τον
θίασο, θα κάνουν μια βόλτα στην πόλη, καλώντας τους
Θεσσαλονικείς να πάρουν μια πρώτη γεύση από την πα-
ράσταση. Ένα μουσικοθεατρικό happening με τα λεωφορεία
ανοιχτού τύπου «Thessaloniki Sightseeing» να πραγματοποιούν
τρεις σταθμούς σε χαρακτηριστικά σημεία της πόλης: 

12.30 Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
13.30 Πλατεία Αριστοτέλους
14.30 Λιμάνι (Προβλήτα Α')



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press

Ένας μήνας «We Love Women»
στο Golden Hall

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η πρεμιέρα της υπερπα-
ραγωγής Dralion, του Cirquedu-

Soleil, με την υποστήριξη του ΟΤΕ. 
Περισσότεροι από 5.000 θεατές παρακο-
λούθησαν τη φαντασμαγορική παράσταση,
που κέρδισε τις εντυπώσεις μικρών και με-
γάλων. 
Ο ΟΤΕ, υποστηρίζει για δεύτερη χρονιά το
CirqueduSoleil και έδωσε την ευκαιρία
στους πελάτες του να απολαύσουν το
Dralion, προσφέροντας έκπτωση 30% στην

αγορά εισιτηρίων για την παράσταση. Πα-
ράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ, την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν την παρά-
σταση θα έχουν και παιδιά από το Χαμόγελο
του Παιδιού και τη Φλόγα. 
Το CirqueduSoleil, μετά το περσινό υπερ-
θέαμα Alegria, κατέπληξε το κοινό με την
παράσταση Dralion, που φέτος κλείνει τα
14 της χρόνια και έχει μαγέψει περισσότε-
ρους από 7 εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο. 
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Ο Γιώργος Τσαπρούνης, διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων 
της Wind, η Ζέτα Δούκα, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, 
υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και 
η Αγγελική Χονδροματίδου. 

Πρεμιέρα της παράστασης «Dralion» του Cirque du Soleil

Ο Θόδωρος Παντής από το Golden Hall, η Βίκυ Καγιά και 
η Μαρία-Χριστίνα Γρίβα από τη Lamda Development. Μαραθώνιος με μία... «ΑΝΑΣΑ»

Μ
ε κεντρικό μήνυμα «Γίνε κι εσύ Σύμμαχος στον Μα-
ραθώνιο Αγώνα κατά των Διαταραχών Πρόσληψης
Τροφής» η ΑΝΑΣΑ γιόρτασε τη φετινή συμμετοχή

της στον 31ο Κλασικό Μαραθώνιο, στο Pasaji στο City Link
στο Σύνταγμα. Η ΑΝΑΣΑ, συμμετείχε στον 31ο Κλασικό Μα-
ραθώνιο της Αθήνας, που έγινε και φέτος με την υποστήριξη
της WIND, με στόχο να στείλει μήνυμα για ένα υγιές πρότυπο
ζωής, βασισμένο στις αξίες της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικής
προσφοράς.

Μ
ε τη γυναίκα σε πρώτο πλάνο ολοκληρώθηκε ένας
μήνας με ένα μοναδικό fashion show στο Golden
Hall, στο πλαίσιο της ενέργειας We Love Women.

Ένα catwalk, 29 μοντέλα και η Βίκυ Καγιά υποδέχτηκαν
τους επισκέπτες του Golden Hall σε ένα event μόδας, όπου
παρουσιάστηκαν οι τάσεις του χειμώνα 2013/2014 στο γυ-
ναικείο ντύσιμο, με την επιμέλεια του Fashion Workshop
by Vicky Kaya. Η σύγχρονη γυναίκα διακρίνεται για το δυ-
ναμισμό της, αλλά και για την ευαισθησία της γι’ αυτό και
το Golden Hall στηρίζει τη δράση του ιδρύματος «Αμυμώνη»,
το οποίο συμμετείχε προσφέροντας ένα δώρο, που ετοίμασαν
τα παιδιά του ιδρύματος, σε όλους τους καλεσμένους. Η
ενέργεια We Love Women κορυφώθηκε με ένα κεφάτο
πάρτι που δόθηκε μετά το πέρας του fashion show. 

Η Σάσα Σταμάτη και
η Κατερίνα
Καραβερβέρη. 

Η Ελεονώρα Μελέτη. 

Ο Σπύρος Λούρος, διευθυντής Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και e-business OTE με χορευτές 
της παράστασης. 

Η Ελένη
Μενεγάκη. 

Ο Κώστας Κόκλας και 
ο Γιώργος Τσαπρούνης.



Με μεγάλη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε η Athens X-

clusive Designers Week, της
οποίας χορηγός ήταν για ακόμη
μία φορά η εταιρία Collagen
Power με το αυθεντικό υγρό
πόσιμο κολλαγόνο, Collagen
Pro-Active. 
Το Collagen Pro-Active, πιστό
πάντα στις αξίες του, στηρίζει
κάθε χρόνο δράσεις κι εκδη-
λώσεις που σχετίζονται με τη
μόδα, τον πολιτισμό, την ομορ-
φιά και την υγεία. Η Athens X-
clusive Designers Week είναι
μια εκδήλωση ταυτισμένη με
το χώρο της ομορφιάς, έναν
χώρο όπου το Collagen Pro-
Active πρωταγωνιστεί από τη
στιγμή της εμφάνισής του.  
Το Collagen Pro-Active απο-
τελεί το πιο καινοτόμο προϊόν
στην επιστήμη του κολλαγό-
νου. Περιέχει πυρίτιο, μαγνήσιο
και τις βιταμίνες Β1, Β2, Β5, Β6.
Χαρίζει νεανικό δέρμα, λαμπερά μαλλιά και υγιή νύχια. Είναι απαραίτητο συστατικό
για τη συντήρηση των αρθρώσεων, των οστών και των μυών. 
Ενημερωθείτε για το Collagen Pro- Active από το νέο site www.collagenpower.gr.
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Το Collagen Pro-Active χορηγός 
στη Athens Xclusive Designers Week 2013

ζ Hellenic Pilsener Beer: Η νέα ελληνική premium μπίρα

5 ελαιοραβδιστικά5
αλυσοπρίονα 

ΣΙΕΣΤΑ 
με τους Ελεν Μπάρκιν,
Ιζαμπέλα Ροσελίνι και
Μάρτιν Σιν
(SIESTA)

ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ
με τους Ντάνιελ Κρεγκ 
και Γκρέτα Σκάκι
(LOVE AND RAGE)

1

2
www.paragogi.net

30

Για κάποιους σημαίνει ζωή, ζενίθ,
ζηλευτό… Για άλλους σημαίνει

ζωντάνια, ζήλος, ζύθος. Όποιο
νόημα κι αν της δώσει κανείς,
πάντως, η ζ Hellenic Pilsener Beer,
από την Ελληνική Ζυθοποιία Ατα-
λάντης, φέρνει νέα διάσταση στην
απόλαυση της ελληνικής premium
μπίρας. Προβάλλοντας καλαίσθη-
τα στοιχεία με αναφορές σε ελ-
ληνικές αξίες υψηλής αισθητικής,
η νέα ελληνική premium μπίρα
καταφέρνει να συνδυάσει εξαι-
ρετική ποιότητα και αρμονία γεύ-
σης, προσφέροντας ένα άριστο

αποτέλεσμα και μια από τις κα-
λύτερες ελληνικές μπίρες υψηλής
ποιότητας. Πρόκειται για τη σύγ-
χρονη και ποιοτική ελληνική πρό-
ταση στην κατηγορία των premi-
um beers, με βασικό σημείο δια-
φοροποίησής της, την ποιότητα
των υλικών, τη διαδικασία παρα-
γωγής και την περιεκτικότητα σε
αλκοόλ (5,2% vol). 
Η ζ Hellenic Pilsener Beer παρά-
γεται από υψηλής ποιότητας πρώ-
τες ύλες και νερό από πηγή του
Παρνασσού. Υφίσταται ζύμωση
μακράς ωρίμανσης που δίνει στο

προϊόν τη μεστή του γεύση και
το πλούσιο σώμα του. 
Ταιριάζει ιδανικά με φαγητό για
κάθε στιγμή της παρέας, αλλά και
σκέτη ως ένα ευχάριστο ποτό.
Βύνη, Λυκίσκος, Μαγιά και Νερό,
ζυγισμένα στην κατάλληλη ανα-
λογία, ζυθογλεύκος, ζυμωμένος
στο σωστό χρόνο, μπίρα καστα-
νόξανθη, με σώμα, άρωμα και πι-
κράδα, που μας παραπέμπει στο
παρελθόν όταν η ζυθοποιία ήταν
τέχνη. Εύγευστη, ευκολόπιοτη,
μεστή, σε κάνει να θες να την ξα-
ναδοκιμάσεις. 

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου
μόνο στην

Κερδίστε Δώρο
2 DVD

&
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Τ
ο Yeti θα κυκλοφορήσει

σε δύο εκδόσεις, μία για
την πόλη και μία με off
road εμφάνιση και όνομα

Outdoor. Η δεύτερη ξεχωρίζει από
τους ελαφρά διαφοροποιημένους
προφυλακτήρες, με πιο εμφανείς
προστατευτικές ποδιές, τους ασημί
εξωτερικούς καθρέπτες, αλλά και
τα πλαϊνά προστατευτικά πλαστικά
που είναι σε μαύρο χρώμα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λαν-
σάρισμα του ανανεωμένου Yeti
θα γίνει στη χώρα μας μέσα στο
Φεβρουάριο, ένα μήνα μετά την
έναρξη διάθεσής του σε άλλες
αγορές της Ευρώπης. 
Η γκάμα των κινητήρων δεν θα
αλλάξει, με βασικό σύνολο τον 1.2
TSI που αποδίδει 105 PS για το
προσθιοκίνητο μοντέλο. Οι επι-
λογές περιλαμβάνουν επίσης τον
1.4 και τον 1.8 TSI (με 122 και 160
PS αντίστοιχα), όπως και τους diesel
1.6 ισχύος 105 PS και 2.0 με 110,
140 και 170 PS. 
Ανάλογα με τους κινητήρες δια-
τίθεται σύστημα τετρακίνησης με
συμπλέκτη Haldex πέμπτης γενιάς,
αλλά και το αυτόματο κιβώτιο δι-
πλού συμπλέκτη DSG, 6 ή 7 σχέ-
σεων. Η έκδοση GreenLine με τον
1.6 TDI, κίνηση στους εμπρός τρο-
χούς και μηχανικό κιβώτιο, κατα-
ναλώνει 4,6 lt/100 km και εκπέμπει
στο περιβάλλον 119 g. CO2 ανά
km. Το πακέτο Green tec (start/stop,

επανάκτηση ενέργειας κατά το
φρενάρισμα και ελαστικά χαμηλής
αντίστασης κύλισης) μπορεί να
συνδυαστεί με τις εκδόσεις 1.4 TSI
με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, 1.6
TDI με DSG 7 σχέσεων και 2.0 TDI
140 PS με χειροκίνητο 6άρι. 
Ο εξοπλισμός του Yeti αναβαθμί-
ζεται με κάμερα οπισθοπορείας

στο προαιρετικό σύστημα υπο-
βοήθησης στάθμευσης. Επίσης, η
όπισθεν επιλέγεται αυτόματα και
το αυτοκίνητο παρκάρει μόνο του.
Το σύστημα kessy επιτρέπει στο
όχημα να ξεκλειδώσει, να κλειδώσει
και να θέσει σε λειτουργία τον κι-
νητήρα, ακόμη και αν το «κλειδί»
είναι στην τσέπη του οδηγού.

Σ
μφωνα με τον επίσημο τι-

μοκατάλογο της Mer-
cedes-Benz, το εξαιρετικά
επιτυχημένο και στη χώρα

μας Vito Van, είναι διαθέσιμο με
κόστος από 26.717 ευρώ και πλη-
ρέστατο εξοπλισμό. 
Το ανανεωμένο Mercedes-Benz
Vito συνεχίζει να διατηρεί μια πολύ
καλή εμπορική πορεία τόσο στην
ελληνική αγορά όσο και σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. 
Βασικό γνώρισμα του πολυχρη-
στικού ελαφρού Van της γερμα-
νικής αυτοκινητοβιομηχανίας απο-
τελεί, φυσικά, η μεγάλη γκάμα εκ-
δόσεων του (τρία μήκη αμαξώμα-
τος και δύο ύψη οροφής). 
Το μεικτό βάρος του κυμαίνεται
από τους 2,8 τ.-3,2 τ. και είναι σε
θέση να υποστηρίξει φορτία με
όγκο έως 7,4 κ.μ. και βάρος έως
1.345 κιλά. 
Αντίστοιχα, η γκάμα των μηχανικών
του συνόλων περιλαμβάνει κινη-
τήρες βενζίνης και πετρελαίου με
ισχύ από 95-258 ίππους, οι οποίοι
διακρίνονται για την περιορισμένη

μέση κατανάλωση καυσίμου (από
6,9 λτ./100 χλμ.). 
Παράλληλα όμως, πληρέστατος
είναι και ο βασικός εξοπλισμός
των εκδόσεων Van που, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνει: 
Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας
ESP9i, ABS με ASR και EBV, δι-
σκόφρενα σε όλους τους τρο-
χούς, υποβοήθηση πέδησης
BAS, νέο χειροκίνητο κιβώ-
τιο ECO Gear 6 σχέσεων,
ενιαία πίσω θύρα με πα-
ράθυρο και υαλοκαθαρι-
στήρα, διπλό κάθισμα συ-
νοδηγού, αερόσακο οδη-
γού, ξύλινο δάπεδο για το
χώρο φόρτωσης, διαχω-
ριστικό με συρόμενο πα-
ράθυρο, ρυθμιζόμενο κλι-
ματισμό Tempmatic, υπολο-
γιστή Service Assyst, κεντρικό
κλείδωμα με ασύρματο τηλεχει-
ριστήριο, σύστημα ECO Start-Stop
(στις εκδόσεις BlueEFFICIENCY),
ράδιο-CD MP3, immobilizer, ηλε-
κτρικά παράθυρα, αυτόματα φώτα
ημέρας, πακέτο καπνιστού κ.ά. 

Η Skoda επενδύει πάνω 
στο πετυχημένο μικρό της
crossover και είναι έτοιμη 
να λανσάρει στην
ευρωπαϊκή αγορά την
ανανεωμένη έκδοσή του. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Από την άνοιξη του τρέχοντος
έτους, η εταιρεία Agripan A.E.

προσφέρει στην ελληνική αγορά τα
ελαστικά Daewoo για πολλαπλούς
τύπους οχημάτων.
Η Agripan, μέλος του ομίλου εταιρειών
Παντελεημονίτη, αποτελεί τον απο-
κλειστικό εισαγωγέα και διανομέα
των φημισμένων ελαστικών Daewoo
Tires και στην ελληνική αγορά.
Με μακρόχρονη παράδοση στην
εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων,
γεωργικών οχημάτων και μηχανη-
μάτων, ελαστικών, καθώς και συ-
στημάτων επεξεργασίας νερού, ο
όμιλος Παντελεημονίτη είναι σε
θέση να προσφέρει ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώ-
ληση στους πελάτες του. 
Σε ό,τι αφορά στα ελαστικά της Da-
ewoo, αξίζει να αναφέρουμε πως,
από την άνοιξη του τρέχοντος έτους,
όταν και ξεκίνησε η εμπορική τους
πορεία και στην ελληνική αγορά,
έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά απο-
τελέσματα και έχουν κερδίσει την
εμπιστοσύνη με την αξιοπιστία τους
και τις επιδόσεις τους. 
Η εκτεταμένη γκάμα της Daewoo
Tires περιλαμβάνει ελαστικά για
όλες τις κατηγορίες οχημάτων (επι-
βατικά, φορτηγά, λεωφορεία και
εκτός δρόμου οχήματα) σε εξαιρετικά
ενδιαφέρουσες τιμές. 
Η πολύ καλή αξιοπιστία τους και οι
εξαιρετικές επιδόσεις που προσφέρουν

τόσο σε στεγνό όσο και βρεγ-
μένο οδόστρωμα, συγ-

καταλέγονται στα βα-
σικότερα γνωρίσμα-
τά τους. 

Το Φεβρουάριο έρχεται 
το ανανεωμένο Yeti 

Ανανεωμένο Vito από 26.717 ευρώ

Ελαστικά Daewoo 
από την Agripan
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

H
αυλαία της αγωνι-

στικής ανοίγει σή-
μερα, Σάββατο, με
τρεις αναμετρήσεις:

στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο
Άρης δίνει αγώνα επιβίωσης
κόντρα στον Παναθηναϊκό, με
τους Θεσσαλονίκεις να χρει-
άζονται απεγνωσμένα βαθμούς
για να απομακρυνθούν από
τη... διακεκαυμένη ζώνη της
βαθμολογίας, αλλά και τους
«πράσινους» να μην έχουν την
πολυτέλεια νέας απώλειας, που
θα τους απομακρύνει από την
πρώτη τετράδα. Στο «ντέρμπι
ουραγών» ο Πλατανιάς υπο-
δέχεται στα Χανιά τον Απόλ-
λωνα, ενώ στα Γιάννενα ο πολύ
δυνατός φέτος ΠΑΣ φιλοξενεί
τον ΟΦΗ, που προσπαθεί να
ξεκολλήσει από τις τελευταίες
θέσεις της βαθμολογίας. 
Το κυρίως… μενού της αγω-
νιστικής «σερβίρεται» την Κυ-
ριακή με πέντε αναμετρήσεις,
μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει,
φυσικά, το μεγάλο ντέρμπι του
«Γ. Καραϊσκάκης», ανάμεσα
στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό

και τον «διώκτη» του στη βαθ-
μολογία ΠΑΟΚ. Οι πρωταθλητές
θέλουν νίκη για να αποσπα-
στούν στη βαθμολογία, κάνο-
ντας αποφασιστικό βήμα τίτ-
λου, ωστόσο ξέρουν ότι δεν
πρέπει να υποτιμήσουν τον
«Δικέφαλο». Στις υπόλοιπες

αναμετρήσεις, ο Παναιτωλικός
θέλει να συνεχίσει την εντυ-
πωσιακή πορεία του κόντρα
στο Λεβαδειακό, ο Πανιώνιος
θα έχει δύσκολη αποστολή ως
γηπεδούχος απέναντι στον τρί-
το της βαθμολογίας Ατρόμητο,
η τελευταία της βαθμολογίας

Βέροια υποδέχεται την Καλλονή
στοχεύοντας σε μια βαθμολο-
γική ανάσα, ενώ ο Εργοτέλης
φιλοξενεί τον Πανθρακικό. 
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής
ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με
την αναμέτρηση της Τρίπολης
ανάμεσα στον Αστέρα και τη
Skoda Ξάνθη. 

Οι κορυφαίοι
Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης
αναδείχθηκε πολυτιμότερος
παίκτης της 10ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ,
καθώς πρώτευσε στην ψηφο-
φορία που διοργανώνουν η
Σούπερ Λίγκα, ο ΠΣΑΠ και η
NOVA. Ο επιθετικός του ΟΦΗ,
ο οποίος άνοιξε το σκορ στο
παιχνίδι με τον Άρη και οδήγησε
την ομάδα του Ηρακλείου στην
πρώτη φετινή νίκη της (2-0),
συγκέντρωσε το 77,88% των
ψήφων, έναντι 14,44% του Ντα-
βίντ Φουστέρ του Ολυμπιακού
και 7,68% του τερματοφύλακα
του Απόλλωνα Σμύρνης, Φελίπε
Γκόμεζ. 
Το βραβείο για το καλύτερο

γκολ της αγωνιστικής κατέληξε
στα χέρια του Λεοζίνιο, αφού
το τέρμα που σημείωσε στη
νίκη της Καλλονής επί του Πα-
νιωνίου συγκέντρωσε το
57,47% των προτιμήσεων. Ακο-
λούθησαν τα γκολ του Φερ-
νάντο Ουσέρο του Αστέρα Τρί-
πολης (32,40%) και του Ανρί
Καμαρά του Παναιτωλικού
(10,13%). 

Μετά το ντέρμπι
γοήτρου της
προηγούμενης
αγωνιστικής, μεταξύ
των «αιωνίων», έφτασε
η ώρα για το πρώτο
πραγματικά μεγάλο
ντέρμπι του φετινού
πρωταθλήματος στην
11η αγωνιστική:
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
τίθενται αντιμέτωποι
την Κυριακή στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» για
να... ξεκαθαρίσουν 
τους λογαριασμούς τους
στην κορυφή 
της βαθμολογίας 
της Σούπερ Λιγκ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Σ
ε μία φαντασμαγορι-

κή εκδήλωση που φι-
λοξενήθηκε στη Στέ-
γη Γραμμάτων και Τε-

χνών του Ιδρύματος Ωνάση
και μέσα σε κλίμα συγκίνησης,
ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ,
Δημήτρης Μελισσανίδης, πα-
ρουσίασε την Τετάρτη τα σχέ-
δια της «Αγιά Σοφιάς», του
νέου γηπέδου της Ένωσης που
θα κατασκευαστεί στη Νέα
Φιλαδέλφεια. 
Η κατασκευή του γηπέδου
υπολογίζεται ότι θα κοστίσει
περίπου 65 εκατ. ευρώ, τα έργα
αναμένεται να αρχίσουν εντός
του 2014 και να ολοκληρω-
θούν το 2015, ενώ το γήπεδο
θα έχει χωρητικότητα 32.000-
34.000 θεατών και προδια-
γραφές 4 αστέρων. Κάθε θύρα

θα φέρει το όνομα μίας πόλης
της Μικράς Ασίας, εκτός από
τη Θύρα 21. Προβλέπεται ότι
θα υπάρχουν ακόμα 40 σουί-
τες, 30 πύλες εισόδου με τουρ-
νικέ και 1.500 θέσεις στάθμευ-
σης. Θα προσφέρει περίπου
1.500 έως 2.000 θέσεις εργα-
σίας κατά τη διάρκεια των έρ-
γων και 200-400 μόνιμες θέσεις
εργασίας όταν θα ολοκληρω-
θεί. 
«Οι ιδρυτές της ιδέας που λέ-
γεται ΑΕΚ δεν χρειάστηκαν
την παραμικρή βοήθεια. Ούτε
εμείς θα χρειαστούμε. Θα το
χτίσουμε μόνοι μας και μαζί.
Το γήπεδο θα ανήκει στην ΑΕΚ
και σε κανέναν άλλον» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Μελισ-
σανίδης, προσθέτοντας ότι
«το ιδανικό που λέγεται ΑΕΚ

είναι πάνω από πρόσωπα. Ισχυ-
ρούς ιδιοκτήτες χρειάζονται
οι εταιρείες και η ΑΕΚ δεν είναι
εταιρεία. Αυτά τα τείχη θα τα
σηκώσουμε ψηλά όλοι μαζί». 
Από την πλευρά του ο Δημή-
τρης Ανδριόπουλος, project
manager του γηπέδου, σημεί-
ωσε ότι «ο χώρος που θα γίνει
το γήπεδο συγκοινωνεί με το
άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας,
που είναι δύο φορές το μέγε-
θος του Εθνικού Κήπου και με
την ανάπλαση μπορεί να γίνει
από τα καλύτερα στην Αττική.
Μπορεί μαζί με το γήπεδο να
αλλάξει η εικόνα του δήμου
της Νέας Φιλαδέλφειας. Θέ-
λαμε να σχεδιάσουμε ένα γή-
πεδο με βάση τις ανθρώπινες
αξίες, με σεβασμό στο θεατή
σε ό,τι αφορά στις εγκαταστά-

σεις, τα μουσεία της ομάδας
και της προσφυγιάς, δηλαδή
τον πολιτισμό, και με απόλυτο
σεβασμό στο περιβάλλον». 
Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδό-
τηση της κατασκευής της «Αγιά
Σοφιάς», ο Δημήτρης Μελισ-
σανίδης σε συνέντευξη Τύπου,
που παραχώρησε λίγο μετά
την ολοκλήρωση της εκδή-
λωσης, ξεκαθάρισε ότι «το πο-

σό είναι καλυμμένο κατά 20
εκατ. ευρώ (σ.σ. από την Πε-
ριφέρεια Αττικής), ενώ θα είναι
ακόμη τα λεφτά από τα διαρ-
κείας. Δέκα εκατομμύρια θα
βάλω εγώ, αρκετά χρήματα ο
Πόλυς (σ.σ. Χατζηιωάννου), ο
Παππάς και πολλοί άλλοι. Άλλα
δέκα θα βρεθούν. Δεν ξέρουμε
αν θα χρειαστεί δανεισμός».
Πρόσθεσε, δε, ότι «είναι ευ-

καιρία για να αποδείξουν όλοι
αν αγαπούν την ΑΕΚ». 
Πάντως, ο κ. Μελισσανίδης
απέφυγε να δώσει ακριβές
χρονοδιάγραμμα για την απο-
περάτωση του έργου, λέγοντας
ότι «χρονοδιάγραμμα σε αυτά
τα έργα δεν μπαίνει. Εγώ βιά-
ζομαι πιο πολύ απ’ όλους. Όταν
έχουμε κάτι θα ενημερώσου-
με»…

Η βαθμολογiα
1 Ολυμπιακός 28
2 ΠΑΟΚ 25
3 Ατρόμητος 18
4 Παναθηναϊκός 14
- Εργοτέλης 14

6 ΠΑΣ Γιάννινα 14
- Αστέρας Τρίπολης 14
- Πανθρακικός 14
- Παναιτωλικός 14

10 Ξάνθη 13
11 Πανιώνιος 12
12 ΑΕΛ Καλλονής 12
13 Λεβαδειακός 11

- ΟΦΗ 9
- Πλατανιάς Χανίων 8

16 Άρης 8
17 Απόλλων Σμύρνης 8

- Βέροια 7

«Αγιά Σοφιά»: Το σπίτι της ΑΕΚ 

«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στην κορυφή
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