
28
/1
2/
20
13

σελ. 7

Κονδύλια 100 εκατ.
στη μεταποίηση
Πρωτοχρονιάτικο «δώρο» σε δεκάδες
μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης του
πρωτογενούς τομέα επεφύλασσε το
ΥπΑΑΤ, καθώς βγάζει τον «αέρα» την
τρίτη πρόσκληση συμμετοχής στο
πρόγραμμα εμπορίας και μεταποί-
ησης.

σελ. 6
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

>3

>4

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ «ΜΑΤΩΣΟΥΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,9 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ

ΤΗ ΡΟΥΛΕΤΑ
Τα «µυστικά» για να

παίξετε στους ναούς

της τύχης…

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο +7% ο δείκτης 

των προοπτικών

απασχόλησης για 

το α’ τρίµηνο του 2014
> 14-15

> 5

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

«ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ» ΟΙ ΞΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Εναλλακτικά καταφύγια

χρηµατοδότησης όσο 

η ρευστότητα… αργεί

ΦΘΗΝΗ Ή ΑΚΡΙΒΗ 

Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΓΟΡΑ;
Τέταρτο σε αποδόσεις

στον πλανήτη το 2013 

το Χρηµατιστήριο Αθηνών!

Το crash test 
των αποτιµήσεων 

και η κερδοφορία 

των εισηγµένων

Τα 10 πρώτα χρηµατιστήρια

σε αποδόσεις διεθνώς
>12-13

� «Φορτωµένα» µε φόρους

45 δισ. ευρώ 

τα εκκαθαριστικά 

της επόµενης χρονιάς 

� Ποιες φορολογικές

ανατροπές
µας περιµένουν…

� Η κυβέρνηση καιροφυλαχτεί

για να «απαλλοτριώσει» µέρος

της προσδοκώµενης υπεραξίας

τα επόµενα χρόνια 

> 8-9

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΤΟΥ 2014
ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ

«ΜΑΧΗ» 
Σε ναρκοπέδιο 

η κυβέρνηση Σαµαρά, 

µε εύθραυστη
κοινοβουλευτική

πλειοψηφία 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΔΥΟ… ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

για τήρηση βιβλίωνΈρχεται deal 
GAEA-ΕΑΣ Σητείας 
«Σωσίβιο» στην ΕΑΣ Σητείας ρίχνει
ο επιχειρηματίας Άρης Κεφαλογιάννης,
μέσω της εταιρείας του, Gaea. Ένας
από τους πιο ισχυρούς παίκτες της
αγοράς ελαιολάδου του εξωτερικού,
προσφέρει στην Ένωση διέξοδο από
τα οικονομικά της προβλήματα.

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 55 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 28.12.2013

Oριο τα 10.000

Έγινε ΠΟΠ το τοματάκι
Σαντορίνης
Σημαντικά οφέλη «βλέπει» η Ένωση
Θηραϊκών Προϊόντων για την τοπική
οικονομία, από την απόφαση της Κο-
μισιόν να κατοχυρώσει ως Προστα-
τευόμενη Ονομασία Προέλευσης το
ξεχωριστό προϊόν του νησιού.

Με λογιστικό τρόπο θα προσδιορίζεται από το 2014
το φορολογητέο εισόδημα για περισσότερους από
200.000 αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν ετησίως πάνω
από 10.000 ευρώ εισόδημα. Την αποκάλυψη των κυ-
βερνητικών προθέσεων έκανε ο υπουργός Οικονομικών
από το βήμα της Βουλής, προσφέροντας ανακούφιση

στους αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι γλιτώνουν
την «ταλαιπωρία», με το άνοιγμα βιβλίων εσόδων-
εξόδων και το κόστος που συνεπάγεται η τήρησή τους.
Από 1/1/2014 όσοι αγρότες έχουν εισόδημα πάνω από
10.000 ευρώ, θα πληρώνουν φόρο επί των καθαρών
εσόδων από το πρώτο ευρώ. 

Αμερικανο-σερβικός
«πόλεμος» για την ΕΒΖ 
Ανατροπή στο διαγωνισμό για την
πώληση της ΕΒΖ, με Γάλλους, Πολω-
νούς και Βούλγαρους να αποχωρούν
και Αμερικανούς και Σέρβους να δί-
νουν μάχη για το 82,33%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Με την τρόικα 

η επόμενη «μάχη» 

� Ακριβή ή φθηνή 
η χρηματιστηριακή
αγορά;

σελ. 19, 20, 37

σελ. 16

σελ. 12-13

Χρόνια Πολλά 
& Καλή Χρονιά!

σελ. 4

σελ. 8

Σαπίζουν στα δέντρα τα πορτοκάλια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Νέα εποχή για τους
αγρότες με τη νέα ΚΑΠ
Η επταετία 2014-2020 σηματοδοτεί
μια νέα εποχή για τους αγρότες σε
όλη την Ε.Ε., η οποία μέσω της ανα-
θεώρησης της ΚΑΠ επενδύει στον
πρωτογενή τομέα. 

30 ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
UNIMAC GH-SD

Κερδίστε 15 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
(CONVECTOR) UNIMAC GH-15R

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές 
σελίδες της εφημερίδας

&
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Μπορούμε 
να γιορτάσουμε 
τα Χριστούγεννα!

«Μ
έσα σε αυτή τη μαυρίλα που

ζούμε, είμαστε σε θέση να
γιορτάσουμε τη γέννηση

του Θεανθρώπου; Μπορούμε να «κα-
ταλάβουμε» τις γιορτές των Χριστου-
γέννων όπως τις ζούσαμε παλιότερα;».
Τις ερωτήσεις αυτές μου τις έκανε ανα-
γνώστης της «Παραγωγής», που με πήρε
την περασμένη Δευτέρα στο τηλέφωνο
για να μου ευχηθεί «χρόνια πολλά». 
Η απάντηση που του έδωσα, ήταν ξε-
κάθαρη: «Ναι, μπορούμε να τα γιορτά-
σουμε!» του είπα. Τα Χριστούγεννα οι
Έλληνες, όσοι πίστευαν και πιστεύουν
στον Θεάνθρωπο, τα γιόρτασαν σε πολύ
πιο δύσκολες εποχές από αυτές που
ζούμε εμείς τώρα. Μέσα σε πολέμους
και καταστροφές, πολύ μεγαλύτερες
από αυτή που βιώνουμε εμείς σήμερα.
Γιόρταζαν με πίστη, αλλά και ελπίδα για
καλύτερες ημέρες. Ζούσαν τα Χριστού-
γεννα με οικογενειακή αγάπη και θαλ-
πωρή. 
Καταλάβαιναν το νόημά τους, πολύ πε-
ρισσότερο απ’ ό,τι τα καταλαβαίναμε
εμείς τα τελευταία χρόνια, που είχαμε
ταυτίσει αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης, σε πολύ μεγάλο βαθμό,
με τον άκρατο καταναλωτισμό. Συμπέ-
ρασμα: Το σημερινό τοπίο μέσα στο
οποίο κινείται η χώρα, αλλά και ο καθένας
από εμάς προσωπικά, εκτός από τις δυ-
σκολίες, μας δίνει και την ευκαιρία να
νοιώσουμε αυτές τις άγιες ημέρες συ-
ναισθήματα που οι παλιότεροι τα είχαν
ξεχάσει και οι νεώτεροι τα αγνοούσαν.
Ιδιαίτερα μέσα από αυτή τη συνάντηση
που θα έχουμε φέτος με τα Χριστούγεννα,
μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, να
οπλιστούμε με τη δύναμη που μας δίνει
η πίστη μας. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 

ϊόντα: η «1η EΞΠΟΤΡΟΦ 2014»
που θα πραγματοποιηθεί τον
Ιανουάριο, η «1η FOODREX ΖΥ-
ΜΑ» το Φεβρουάριο, η «ΔΕ-
ΤΡΟΠ» το Μάρτιο και η «1η  FO-
OD EXPO», επίσης το Μάρτιο. 

σελ. 43

Μικρές συμβουλές 
για γερή καρδιά 

και μετά τις γιορτές 
Τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά ο οργανισμός μας
επιβαρύνεται από τροφές οι
οποίες σίγουρα δεν αποτελούν
και την πιο υγιεινή επιλογή για
την καλή υγεία της καρδιάς.
Πώς θα σας φαινόταν αν φέτος
γνωρίζατε πώς να «ξεφορτω-
θείτε» τα περιττά φαγητά από
το γιορτινό σας πιάτο; 

σελ. 48

οι τεχνικές προδιαγραφές των
μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

σελ. 11

Χαρουπιά: Επιστροφή 
στην πρώτη γραμμή

Η χαρουπιά είναι ένα δέντρο
παραμελημένο, με μεγάλο όμως
ενδιαφέρον και με πολύ μεγα-
λύτερη σπουδαιότητα από αυτήν
που κατά καιρούς της έχει απο-
δοθεί. 

σελ. 17

Ώθηση εξωστρέφειας 
για το ελληνικό κρασί 

Αποφάσεις για 52 προγράμματα
ετήσιας ή τριετούς διάρκειας,
που αφορούν στην υλοποίηση
των δράσεων του ειδικού μέτρου
στήριξης «Προώθηση οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών», υπέγρα-

ψε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Αθανάσιος Τσαυτάρης.

σελ. 18

Φραγκοσυκιά:
Το φυτό του μέλλοντος

Οι οικονομικές, θεραπευτικές,
μαγειρικές, περιβαλλοντικές
και λοιπές προσφορές της
φραγκοσυκιάς παρουσιάζονται
στο βιβλίο του Μιχαήλ Στρα-
τουδάκη «Τα Φραγκόσυκα»,
που αποτελεί ένα έργο μονα-
δικό στην Ελλάδα για το συγ-
κεκριμένο φυτό. 

σελ. 39

Εκθέσεις τροφίμων 
και ποτών για το 2014

Τέσσερις εκθέσεις έχουν έως
τώρα προγραμματιστεί για το
2014 με θέμα τα τρόφιμα, τα
ποτά και τα παραδοσιακά προ-

Στο ΠΣΕΑ οι ζημιές από 
την ακαρπία στις ελιές 

Στο εθνικό πρόγραμμα ΠΣΕΑ,
το οποίο η χώρα μας θα υποβάλει
στην Ε.Ε. προς έγκριση αμέσως
μετά την Πρωτοχρονιά, θα συμ-
περιλάβει ο ΕΛΓΑ τις ζημιές από
την ακαρπία της ελιάς, έπειτα
από σχετική εντολή του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης. 

σελ. 9

Υπερυπουργός… 
υδατοκαλλιεργειών 

ο Τσαυτάρης!
«Απόλυτος άρχοντας» στο χώρο
των ιχθυοκαλλιεργειών καθί-
σταται, με υπό κατάθεση νομο-
σχέδιο, ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, αφού με δικές του
αποφάσεις θα καθορίζεται εφε-
ξής το μίσθωμα, αλλά και όλες

Πεκάν: Ο καρπός 
που «ζεσταίνει» 

την τσέπη του παραγωγού

Σημαντικές αποδόσεις, καλλιερ-
γητικές και οικονομικές, μπορεί

να προσφέρει το πεκάν, αυτός ο σχε-
τικά άγνωστος καρπός για την Ελλάδα.
Πρόκειται για σχετικά εύκολη καλ-
λιέργεια, που όμως απαιτεί υπομονή,
γιατί τα δέντρα φτάνουν σε πλήρη
ανάπτυξη στα 10 χρόνια. Ωστόσο,
όπως εξηγεί στην «Παραγωγή» ο γε-
ωπόνος κ. Κάσσανδρος Γάτσιος, το
πεκάν σε μέγεθος μπορεί να μεγαλώσει
αρκετά, να φτάσει ακόμα και τα 35
μέτρα, με χρόνο ζωής ακόμα και πάνω
από 200 χρόνια! 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.14-15





Τ
ην αποκάλυψη των κυβερ-

νητικών προθέσεων έκανε
ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας από

το βήμα της Βουλής, προσφέροντας
ανακούφιση στους αγρότες με χα-
μηλά εισοδήματα, οι οποίοι γλιτώ-
νουν την «ταλαιπωρία», με το άνοιγμα
βιβλίων εσόδων εξόδων και το κό-
στος που συνεπάγεται η τήρησή
τους. 
Από 1/1/2014 όσοι αγρότες έχουν
εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ,
θα πληρώνουν φόρο επί των καθα-
ρών εσόδων από το πρώτο ευρώ.
Βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια
αγοράς και πώλησης, καθώς και οι
κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύ-
σεις. 
Το καθαρό γεωργικό εισόδημα του
2014 που θα δηλωθεί το 2015 θα
φορολογηθεί ολόκληρο με συντε-
λεστή 13%, καθώς καταργείται το
αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ
που ισχύει σήμερα με βάση την κλί-
μακα φορολογίας εισοδήματος των
φυσικών προσώπων. Επίσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του νέου Κώ-
δικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι
αγρότες θα πρέπει να προκαταβάλ-
λουν και φόρο 55% για το επόμενο
έτος, όπως ισχύει για τους επιτηδευ-
ματίες και τις επιχειρήσεις. 
Επισημαίνεται ότι για τα φετινά ει-
σοδήματα οι αγρότες θα φορολο-
γηθούν με το καθεστώς που ισχύει
για μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Σε λογιστές
Με τις νέες ρυθμίσεις, πέραν του ότι
οι περισσότεροι αγρότες θα αναγ-
κασθούν να καταφύγουν σε λογιστές
για την ορθή τήρηση των στοιχείων

στα φορολογικά τους βιβλία (περίπου
700 ευρώ το κόστος ετησίως), θα
πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο
ή σημαντικά αυξημένους φόρους
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,
που λόγω των πολύ χαμηλών τεκ-
μαρτών εσόδων που υπολόγιζε η
εφορία η πλειοψηφία ήταν αφορο-
λόγητοι, καθώς δήλωναν εισόδημα
κάτω από το αφορολόγητο όριο των
12.000 ή των 5.000 ευρώ ανάλογα
με τη χρονιά. 
Για παράδειγμα, αγρότης που δήλωσε
φέτος ετήσιο εισόδημα 10.001 ευρώ
ο φόρος θα διαμορφωθεί στα 1.300
ευρώ από 500 ευρώ που είναι σή-

μερα, ενώ επιπλέον θα επιβαρυνθεί
με το τέλος επιτηδεύματος ύψους
650 ευρώ. 
Βέβαια, οι αγρότες για να περιορίσουν
τη φορολογική επιβάρυνση θα έχουν
τη δυνατότητα να δηλώνουν τις δα-
πάνες που κατέβαλαν για την πα-
ραγωγή του προϊόντος, όπως τα έξο-
δα για φυτοφάρμακα, εργατικά, με-
ταφορικά μέσα, αγορές πάγιου εξο-
πλισμού, αποσβέσεις κ.ά. 
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών
είναι να έρθουν στην επιφάνεια «μαύ-
ρα» αγροτικά εισοδήματα που τα
προηγούμενα χρόνια «έτρεφαν» τα
παράθυρα και οι στρεβλώσεις του

νόμου. Επίσης, οι αγρότες δεν θα
εκδίδουν πλέον τιμολόγια με πλα-
σματικές τιμές για τα προϊόντα που
πωλούν και έτσι θα «χτυπηθεί» το
κύκλωμα των μεσαζόντων που κρα-
τούν υψηλές τις τιμές και αποκρύ-
πτουν τα πραγματικά τους εισοδή-
ματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει και
μείωση της τιμής «από το χωράφι
στο ράφι». 
Οι ίδιοι παράγοντες παραπέμπουν
στα στοιχεία από την επεξεργασία
των περσινών φορολογικών δηλώ-
σεων, που δείχνουν ότι σε σύνολο
5.700.000 φορολογούμενων μόνο
383.900 αγρότες εμφάνισαν φορο-
λογητέα εισοδήματα συνολικού
ύψους 4,3 δισ. και πλήρωσαν φόρους
197,66 εκατ. ευρώ. Το μέσο αγροτικό
εισόδημα διαμορφώθηκε στα 11.231
ευρώ και ο κατά κεφαλήν φόρος
που πλήρωσαν οι αγρότες ανήλθε
σε 515 ευρώ. 
Επισημαίνεται, ακόμα, ότι περίπου
750.000 που δήλωσαν έσοδα από
αγροτικές δραστηριότητες ήταν
αφορολόγητοι, καθώς τα εισοδήματά
τους ήταν χαμηλότερα από 5.000
ευρώ και κυμάνθηκαν στα 1.600 ευ-
ρώ. 

Καταργείται 
το τεκμαρτό 
Από το 2014 καταργείται ο τεκμαρτός
προσδιορισμός του γεωργικού ει-

σοδήματος με βάση τις ελάχιστες
αντικειμενικές τιμές ανά είδος προ-
ϊόντος και ζώου που προσδιόριζε
κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονο-
μικών. Σημειώνεται, ακόμη, ότι κα-
ταργείται και το αφορολόγητο όριο
των 5.000 ευρώ και έτσι το καθαρό
γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί
το 2015 (εισοδήματα 2014) θα φο-
ρολογηθεί ολόκληρο με 13%, από
το πρώτο ευρώ. 
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών που ψηφίστηκε τον Δε-
κέμβριο του 2012 προβλέπει ότι και
αυτοί που αποκτούν αγροτικό εισό-
δημα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία
εσόδων-εξόδων. 
Με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θε-
ωρείται ότι αποκτούν κέρδη από
την άσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας και συνεπώς εξομοι-
ώνονται με τους επιτηδευματίες και
πλέον το φορολογητέο εισόδημά
τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό
τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς
και πώλησης και τις κοινοτικές απο-
ζημιώσεις και ενισχύσεις. 
Επίσης, οι αγρότες θα προκαταβάλ-
λουν και φόρο 55% για το επόμενο
έτος, όπως ακριβώς ισχύει για επι-
χειρήσεις και επιτηδευματίες. Θα
έχουν τη δυνατότητα μείωσης του
φόρου με δήλωση δαπανών για την
παραγωγή του προϊόντος, έξοδα για
φάρμακα, αγορές εξοπλισμού κ.λπ. 
Πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη
ο τρόπος φορολόγησης και οι υπο-
χρεώσεις των φορολογούμενων, που
δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, αλλά δηλώνουν και εισο-
δήματα από γεωργική εκμετάλλευση. 
Η θεσμοθέτηση βιβλίων θα έχει ως
συνέπεια την αλλαγή του καθεστώτος
της επιστροφής ΦΠΑ. Και αυτό γιατί
ο ΦΠΑ θα συμψηφίζεται πλέον με
βάση τα έσοδα - έξοδα, όπως δηλαδή
γίνεται σήμερα με τους ελεύθερους
επαγγελματίες. 
Παράλληλα, αλλάζει τον τρόπο υπο-
λογισμού της επιστροφής φόρου
που λαμβάνουν οι παραγωγοί από
το αγροτικό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα,
ο προσδιορισμός πλέον θα γίνεται
βάσει των σχετικών παραστατικών,
εφόσον το πετρέλαιο θα καταχω-
ρείται στα έξοδα της αγροτικής εκ-
μετάλλευσης. 
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Στα 10.000 ευρώ ο πήχης 
για τη φορολόγηση των αγροτών
Με λογιστικό τρόπο θα
προσδιορίζεται από το 2014
το φορολογητέο εισόδημα για
περισσότερους από 200.000
αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν
ετησίως πάνω από 10.000
ευρώ εισόδημα.
Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Το καθαρό γεωργικό

εισόδημα του 2014 που 

θα δηλωθεί το 2015 

θα φορολογηθεί

ολόκληρο με συντελεστή

13%, καθώς καταργείται 

το αφορολόγητο όριο 

των 5.000 ευρώ που

ισχύει σήμερα με βάση 

την κλίμακα φορολογίας

εισοδήματος 

των φυσικών προσώπων 
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Ο
ι παραγωγοί σε Αργολίδα,

Λακωνία, Άρτα και Αιτω-
λοακαρνανία, αντιμετω-
πίζουν πρωτοφανείς κα-

ταστάσεις, καθώς οι τιμές παραγωγού
στις οποίες αγοράζουν τα συσκευα-
στήρια έχουν πέσει στα 12 λεπτά για
τα πορτοκάλια και στα 23 λεπτά για
τα μανταρίνια, ενώ όποιος επιλέξει
την λύση της χυμοποίησης, δεν βγάζει
ούτε τα εργατικά για τη συλλογή του
προϊόντος, καθώς οι τιμές που προ-
σφέρουν τα χυμοποιητήρια φτάνουν
τα 35 ευρώ τον τόνο. 
Η φετινή παραγωγή, παρά τις αρχικές
αισιόδοξες προβλέψεις και την εικόνα
άριστης ποιότητας και καλής ποσό-
τητας που οδηγούσε σε κλίμα ευφο-
ρίας για τη συνέχεια, έχει υποστεί ζη-
μιές. Πρώτα «χτυπήθηκε» από τη
μύγα Μεσογείου, όπως είπαν οι πα-
ραγωγοί και οι έμποροι εξαγωγείς,

και έπειτα από τις καιρικές συνθήκες
με παρατεταμένες βροχές, με

αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζεται
μύκητας. 
«Κερασάκι» σ’ όλα αυτά έρχεται να

προστεθεί η υπερπαραγωγή της
Ισπανίας που διατίθεται σε ελάχιστο

κόστος και ούτε λίγο ούτε πολύ
όλες οι αρχικές θετικές προγνώσεις,
έχουν ανατραπεί. 

Τεράστιο πρόβλημα
υπάρχει με τη διάθεση

των προϊόντων σε παρα-
δοσιακές αγορές, όπως η Ου-

κρανία (λόγω της πολιτικής αστάθειας)
ή της Ρουμανίας (λόγω αύξησης της
φορολογίας). Επισημαίνουμε, επίσης,
το γεγονός ότι η αγορά της Ρωσίας
είναι κλειστή, παρά τη λύση που είχε
διαφανεί ότι δόθηκε στις αρχές Δε-
κεμβρίου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύ-
θυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών
οπωροκηπευτικών για την εβδο-

μάδα 14 - 20/12/
2013, είναι
οι εξής: 

-Πορτοκάλια 44.957 τόνοι
έναντι αντίστοιχων περσινών
45.028 τόνων,

-Μανταρίνια 17.687 τόνοι έναντι
αντίστοιχων περσινών 22.088 τό-

νων.

Στην Άρτα
Περισσότεροι από 100.000 τόνοι

πορτοκαλιών και μανταρινιών σαπί-
ζουν πάνω στα δέντρα στην περιοχή
της Άρτας, αφού θα μείνουν αδιάθετοι,
λόγω της μειωμένης ζήτησης από τις

αγορές που μέχρι σήμερα απορρο-
φούσαν την τοπική παραγωγή. Η
ζημιά για την Άρτα υπολογίζεται να
ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό καταγγέλλει με ερώτησή του
προς τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυ-
τάρη, ο βουλευτής Επικρατείας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ. 
Σύμφωνα με επιστολή του αντιπερι-
φερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, προς
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
που επικαλείται ο βουλευτής, «οι αγο-
ρές έχουν φρακάρει. Έχουν μηδενιστεί
σχεδόν οι εξαγωγές εσπεριδοειδών
από την Ελλάδα. 
Τραγικός είναι ο απολογισμός για την
Άρτα, με βάση τις δηλώσεις των πα-
ραγωγών, εμπόρων, εξαγωγέων και
συσκευαστών που παραβρέθηκαν
στην εν λόγω σύσκεψη. Υπάρχει με-
γάλος ο κίνδυνος για οικονομική αι-
μορραγία του Νομού από τη μη διά-
θεση της φετινής παραγωγής πορ-
τοκαλιών και μανταρινιών στην Άρτα. 
Αν δεν υπάρξουν αποφάσεις σε κεν-
τρικό επίπεδο, που θα μπορούσαν
να αλλάξουν τα δεδομένα, εκτιμάται
ότι περί τους 100.000 τόνους εσπε-
ριδοειδών θα μείνουν αδιάθετοι, ήτοι
θα σαπίσουν στα δέντρα, με την οι-
κονομική ζημιά για το Νομό να κυ-
μαίνεται κατά μέσο όρο στα 20 εκα-
τομμύρια ευρώ». 
Η φετινή παραγωγή μανταρινιών
στην Άρτα εκτιμάται στους 25.000
τόνους με την ποσότητα που προ-
βλέπεται να μείνει αδιάθετη να κυ-
μαίνεται στους 8.000-10.000 τόνους
και την τιμή να έχει κατρακυλήσει
στα 23 λεπτά το κιλό περίπου παρα-
δοτέα. 
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή πορ-
τοκαλιών η κατάσταση είναι πολύ
χειρότερη: Από τους 80.000 tn ποι-

κιλίας «Μέρλιν» που προβλέπεται να
είναι η φετινή παραγωγή έχουν δια-
τεθεί μόνο 5.000 τόνους με τιμή πε-
ρίπου 12 λεπτά το κιλό παραδοτέα.
Από τους 30.000 τόνους της εκτιμώ-
μενης παραγωγής της ποικιλίας «Να-
βαλίνα» έχουν διατεθεί περίπου 15.000
τόνους και με τιμή πάρα πολύ μικρή,
περίπου 15 λεπτά το κιλό παραδοτέα.
Τέλος, όσον αφορά τα κοινά πορτο-
κάλια που προορίζονται προς χυμο-
ποίηση, η φετινή παραγωγή εκτιμάται
στους 30.000 τόνους περίπου, με τιμή
εξαιρετικά μικρή, περίπου 6 λεπτά
το κιλό παραδοτέα. 
Στην επιστολή τονίζεται η επιτακτική
ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των
παραγωγών, διότι ο πρωτογενής το-
μέας στην Άρτα αποτελεί κυρίαρχο
στοιχείο της οικονομίας και μοναδικό
μοχλό ανάπτυξης και ελπίδας εξόδου
από την κρίση. 
Για το λόγο αυτό προτείνονται: 

Η ενίσχυση του κόστους μετα-
φοράς των προϊόντων, προκει-

μένου η τιμή τους να γίνει ανταγω-

νιστική έναντι αντίστοιχων άλλων
παραγωγών χωρών. 

Το μέτρο της κοινωνικής από-
συρσης των προϊόντων και η

διάθεσή τους σε σχολεία ή άλλα ιδρύ-
ματα, που θα στηρίξει τον παραγωγό
και συγχρόνως θα προσφέρει στα
παιδιά της πατρίδας μας ποιοτικό
προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας. 

Η οικονομική ενίσχυση των πα-
ραγωγών με 3 λεπτά το κιλό. 
Να υπάρξει η σχετική διαβού-
λευση με τον ΕΛΓΑ, προκειμένου

στον κανονισμό του να ενταχθούν
ασθένειες που μέχρι τώρα δεν προ-
βλέπονται (όπως οι μύκητες κ.λπ.). 

Η συντομότερη επιστροφή του
ΦΠΑ προς παραγωγούς και εμ-

πόρους που θα δώσει ανάσα στα δο-
κιμαζόμενα από την κρίση αγροτικά
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυ-
τόν. 

Πελοπόννησος
Απούλητα μένουν τα μανταρίνια και
τα πορτοκάλια και στην Πελοπόννησο.
Παραγωγοί της Αργολίδας και της
Λακωνίας που απευθύνονται στους
καταναλωτές δεν βρίσκουν ανταπό-
κριση, παρά τη χαμηλή τιμή που που-
λάνε τα προϊόντα τους. Όσο για τις
εξαγωγές φέτος είναι ελάχιστες, όπου
μέχρι πέρυσι πήγαιναν σχετικά καλά. 
Όπως επισημαίνουν παραγωγοί, «οι
καταναλωτές αγοράζουν στη λαϊκή,
όμως ούτε έμπορος για εξαγωγή φαί-
νεται μέχρι στιγμής, ενώ ούτε λόγος
για τη χυμοποίηση, καθώς με 6 λεπτά
το κιλό δε βγαίνουν ούτε τα εργατικά. 
Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση
στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με
τους παραγωγούς οι τιμές στα εξα-
γώγιμα πορτοκάλια ξεκίνησαν με
0,22-0,23 ευρώ, σήμερα όμως οι τιμές
έχουν πέσει πολύ χαμηλά και δεν ξε-
περνούν τα 0,12 ευρώ. Στα χυμοποι-
ήσιμα πορτοκάλια, οι τιμές είναι πραγ-
ματικά εξευτελιστικές. Ο παραγωγός
παίρνει καθαρά 35 ευρώ, για 1.000
κιλά πορτοκάλια. Ταυτόχρονα, σε δε-
κάδες παραγωγούς υπήρξε και το
πρόβλημα με το χαλάζι που έπεσε
το καλοκαίρι, όταν «έδενε» ο καρπός.
Τότε, δεν φάνηκε να υπάρχει ζημιά
και οι παραγωγοί δεν έκαναν αναγ-
γελίες στον ΕΛΓΑ. Ο καρπός όμως
είχε χτυπηθεί και αυτό έγινε τώρα
εμφανές. Ο ΕΛΓΑ όμως δεν κάνει ετε-
ροχρονισμένα εκτιμήσεις, με αποτέ-
λεσμα η πλειονότητα των παραγωγών
να μην μπορεί να διεκδικήσει την
αποζημίωση που αντικειμενικά δι-
καιούται. 
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«Μαύρα» Χριστούγεννα
κάνουν χιλιάδες παραγωγοί
εσπεριδοειδών, μεγάλο μέρος
της παραγωγής των οποίων
σαπίζει πάνω στα δέντρα,
καθώς το εμπορικό ή
εξαγωγικό ενδιαφέρον για τα
πορτοκάλια και τα μανταρίνια
τους έχει πέσει στο μηδέν.

Η φετινή παραγωγή, παρά

τις αρχικές αισιόδοξες

προβλέψεις και την

εικόνα άριστης ποιότητας

και καλής ποσότητας

που οδηγούσε σε κλίμα

ευφορίας για 

τη συνέχεια, 

έχει υποστεί ζημιές
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Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net) 

Σαπίζουν στα δέντρα τα πορτοκάλια
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

Σ
ωσίβιο» στην ΕΑΣ Σητείας

πετά ο επιχειρηματίας Άρης
Κεφαλογιάννης, μέσω της
εταιρείας του, της Gaea. Ένας

από τους πιο ισχυρούς παίκτες της
αγοράς ελαιολάδου του εξωτερικού,
που τα προϊόντα του ταξιδεύουν σε
πάνω από είκοσι χώρες, προσφέρει
στην Ένωση διέξοδο από τα οικονο-
μικά της προβλήματα. 
Αν και το ΠΟΠ ελαιόλαδο Σητείας
είναι από τα δυνατότερα brand names
στην αγορά και πολλάκις βραβευμένο,
η ΕΑΣ αντιμετωπίζει οικονομικά προ-
βλήματα, λόγω χρεών. 

Με βάση την πρόταση, θα συσταθεί
νέα εταιρεία, στην οποία η Gaea θα
έχει το 70% και η ΕΑΣ το 30%. Η εται-
ρεία του κ. Κεφαλογιάννη θα αναλάβει
το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις λαδιού.
Από την πλευρά της, η Ένωση παρα-
χωρεί για 20 χρόνια το τυποποιητήριο
και το σήμα στη νέα εταιρεία που θα
συσταθεί. Στην ΕΑΣ θα καταβάλλεται
ένα σταθερό αντίτιμο ανά κιλό ελαι-
ολάδου, ουσιαστικά ως ενοίκιο για
τις εγκαταστάσεις και το brand name.

Στόχος είναι να πωληθούν 5.000 τόνοι
το πέμπτο έτος. 
Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς,
φέρεται να έχει δεχθεί τη συγκεκρι-
μένη πρόταση και μάλιστα θα χρη-
ματοδοτεί την αγορά ελαιολάδου.
Ήδη το θέμα έχει συζητηθεί σε γενική
συνέλευση της ΕΑΣ Σητείας και απο-
μένουν να διευκρινιστούν κάποιες
λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον πρό-
εδρο της ΕΑΣ, κ. Μανώλη Βακόντιο,
η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μέ-
χρι τις 15 Ιανουαρίου. 
Από πλευράς Gaea, σημειώνεται
πως πιστεύουν στο εγχείρημα και
σε αυτό που πρότειναν και περιμέ-
νουν την απάντηση της ΕΑΣ. 
Το deal έρχεται σε μια εποχή που
όλοι οι συνεταιρισμοί αναζητούν διέ-
ξοδο από την κρίση και ειδικότερα
οι ελαιοπαραγωγικοί, που βιώνουν
μία από τις χειρότερες χρονιές, εξαιτίας
της μικροκαρπίας. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η ΕΑΣ εξάγει ως ΠΟΠ Ση-

τείας εμφιαλωμένο 4.000 με 5.000
τόνους σε 29 χώρες και οι φόβοι απώ-
λειας των αγορών είναι μεγάλοι. «Δεν
είναι η καλύτερη χρονιά για να ξεκι-
νήσουμε, αλλά θα το κάνουμε τώρα»,
σημειώνουν από τη Gaea. 

Η Gaea
Από το 1995 τα ελαιοκομικά προϊόντα
της Gaea πηγαίνουν σε πάνω από 20
χώρες στον κόσμο, με βαλίτσες γε-
μάτες διακρίσεις. Στα μέσα της δε-
καετίας του ’90, στην Αγγλία, «γεν-
νήθηκε» η επιχειρηματική ιδέα του
κ. Άρη Κεφαλογιάννη, επικεφαλής
της εταιρείας. Βάση της ήταν πως τα
ελληνικά προϊόντα και κυρίως το ελαι-
όλαδο, αν και διεθνώς αναγνωρισμένα
για την ποιότητά τους, απουσίαζαν
από τα ράφια των ξένων σούπερ
μάρκετ. Τότε μπήκε στον επιχειρη-
ματικό στίβο, με στόχο ένα επώνυμο
τυποποιημένο ελληνικό προϊόν να
φτάνει στα καταστήματα του εξωτε-

ρικού. «Βάφτισε» το εγχείρημα του
Gaea, από την ελληνική μυθολογία
και τη Γαία, τη μητέρα γη. Μέσα από
αυτήν, ελιές, λάδι, σάλτσες και ντιπ
έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία
και διακρίσεις στην πορεία τους. 
Πλέον, πάνω από 1.500 τόνοι ελαι-
όλαδο εξάγονται ανά τον κόσμο, κα-
θώς το 82% των πωλήσεων τους γί-
νεται στο εξωτερικό. Να σημειωθεί
ότι η Gaea ήδη συνεργάζεται με τον
Συνεταιρισμό Κριτσάς για την εμπορία
του εξαιρετικού ελαιόλαδου, με θετικά
αποτελέσματα.

«Ανάσταση» κάνουν τα φετινά Χριστούγεννα στην Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Σητείας, με την πρόταση
συνεργασίας από την εταιρεία Gaea. 

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@paragogi.net)

Έρχεται deal Κεφαλογιάννη - ΕΑΣ Σητείας 



Η
Ένωση ασχολείται

με το ζήτημα εδώ
και επτά χρόνια
και συγκεκριμένα

από το 2006. Το 2013 υπέβαλε
τους σχετικούς φακέλους για
το προϊόν και το «πράσινο»
φως» για το αίτημά της δό-
θηκε στις 19 Δεκεμβρίου. 
Σημειώνεται πως τρία χρόνια
πριν αναγνωρίστηκε ως ΠΟΠ
και η φάβα Σαντορίνης, ενώ
το ίδιο ισχύει και για το κρασί. 
Μιλώντας στην «Παραγωγή»,
ο γενικός διευθυντής της Ένω-
σης κ. Ματθαίος Δημόπουλος
εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση
για την εξέλιξη αυτή, ενώ εξη-
γεί και τί σηματοδοτεί για την
καλλιέργεια στο νησί και για
τους αγρότες του. 
Σύμφωνα με τον κ. Δημόπου-
λο, με την ενεργοποίηση της

απόφασης της Ε.Ε. ουσιαστικά
κατοχυρώνεται η προστασία
του προϊόντος από οποιεσ-
δήποτε κινήσεις νοθείας, που
πλήττουν τα έσοδα και απει-
λούν σοβαρά την υγεία του
καταναλωτή. 
Παράλληλα, ενισχύεται το
marketing για το τοματάκι,
που σημαίνει πως διευκολύ-
νεται η πώλησή του σε διεθνές
επίπεδο. 
Όπως τονίζει ο κ. Δημόπου-
λος, σκοπός της αναγνώρισης
ως ΠΟΠ είναι η ενδυνάμωση
της καλλιέργειας στο νησί. «Η
έγκριση του αιτήματός μας
προστατεύει τους παραγω-
γούς στη Σαντορίνη, που ήταν,
είναι και θα είναι πάντα το
ζητούμενο. Δεν εγκαταλείπε-
ται η καλλιέργεια. Τα τελευταία
επτά χρόνια παρατηρείται

αύξηση της καλλιέργειας για
τοματάκι και φάβα και εμείς
προσβλέπουμε στην περαι-
τέρω εξάπλωσή της», επιση-
μαίνει χαρακτηριστικά ο γε-
νικός διευθυντής της Ένωσης
Θηραϊκών Προϊόντων. 
Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος,
κατά το τρέχον έτος οι πιστο-
ποιημένες καλλιέργειες σε το-
ματάκι υπολογίζονται στα
650 στρέμματα, όταν το 2007
έφταναν τα 150. Την ίδια ώρα,
το 2013 οι πιστοποιημένες
καλλιέργειες σε φάβα ανέρ-
χονται στα 2.100 στρέμματα,
ενώ το 2007 στα 207. Το το-
ματάκι καλλιεργείται από 300

Σαντορινιούς παραγωγούς
και η φάβα από 700.

Οι προδιαγραφές
Σύμφωνα με όσα αναφέρει
η αίτηση που δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. με αριθμό C 167/23, ως
«Τοματάκι Σαντορίνης» ορί-
ζεται ο νωπός καρπός ενός
τοπικού οικότυπου του φυτού
Lycopersicon esculentum Mill.,
της οικογένειας των Σολανω-
δών (Solanaceae), που εντάσ-
σεται στην κατηγορία των μι-
κρόκαρπων ποικιλιών τομά-
τας με μέσο κύκλο ανάπτυξης
80 έως 90 ημέρες. Έχει σχήμα

καρπού ελαφρώς πεπλατυ-
σμένο σφαιρικό (τιμή πηλίκου
πολικής διαμέτρου προς ιση-
μερινή διάμετρο μεταξύ 0,65
και 0,85) και βάρος (σε γραμ-
μάρια) που κυμαίνεται από
15 (ελάχιστο) έως 27 (μέγιστο).
Ο καρπός έχει έντονη έως
ασθενή εσχάρωση (πτύχωση),
η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη
στους καρπούς της βάσης
του φυτού (ριζίτες). Το «Το-
ματάκι Σαντορίνης» έχει βαθύ
κόκκινο χρώμα και συνεκτική
σάρκα με ελάχιστα υγρά και
έντονη παρουσία σπόρων. Το
ποσοστό των διαλυτών στε-
ρεών συστατικών του κυμαί-

νεται στο εύρος 7-10 Βrix, ενώ
η συγκέντρωση των διαλυτών
στερεών συστατικών είναι
χαμηλότερη σε σχέση με τα
ολικά στερεά και κυμαίνεται
στο εύρος 73-87% (13-27%
στερεό υπόλοιπο). 
Επιπλέον, έχει αυξημένη πε-
ριεκτικότητα σε ασκορβικό
οξύ (κυμαίνεται από 14 έως
18 mg ανά 100 g νωπού βά-
ρους), συνολικές διαλυτές
φαινολικές ουσίες (54-57
mg/100 g ν.β.) και λυκοπένιο
(3,8-7,5 mg/100 g ν.β.). Συγ-
χρόνως, το νωπό «Τοματάκι
Σαντορίνης» χαρακτηρίζεται
από υψηλή οξύτητα (pΗ = 4-
4,5), η οποία, σε συνδυασμό
με την υψηλή συγκέντρωση
υδατανθράκων, του προσδί-
δει μια γλυκιά με έντονη οξύ-
τητα γεύση. 
Όλα τα στάδια της παραγω-
γής, επεξεργασίας και μετα-
ποίησης του προϊόντος με
την ονομασία «Τοματάκι Σαν-
τορίνης» θα πρέπει να εκτε-
λούνται εντός της οριοθετη-
μένης γεωγραφικής ζώνης
παραγωγής, η οποία περι-
λαμβάνει τα νησιά Θήρα (Σαν-
τορίνη), Θηρασία, Παλαιά και
Νέα Καμένη, Άσπρο (Ασπρο-
νήσι), Χριστιανή και Ασκανιά
του Νομού Κυκλάδων, της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Oι όροισυμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «15
κρυστάλλινα θερμαντικά πάνελ (Convector) Unimac
GH-15R και 30 σόμπες υγραερίου Unimac GH-SD»
από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλο-
φορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στοΔιαγωνισμόέχουν όλοι
όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό
εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εφημερίδας,
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου
βαθμού. Επίσης τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας
διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους
έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 15 κρυστάλλινα θερ-
μαντικά πάνελ (Convector) Unimac GH-15R και 30
σόμπες υγραερίου Unimac GH-SD, τα οποίαθα κερδίσουν
45 τυχεροί νικητές. 

4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε σαράντα πέντε (45) φύλλα της Εφημερίδας,
η οποία θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου
2013, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια
κόκκινη σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο δια-
γωνισμό – αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι
θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν
τις σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα)
στα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα επί της
Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 3 Ια-
νουαρίου 2014 (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 συμμετέ-
χοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς
αναγνώστες δεν έχει τη δυνατότητα να προσέλθει
αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας,

ώστε να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει
να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εφημερίδα
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών» να δηλώσει
τα στοιχεία του και στη συνέχεια να αποστείλει -πριν
τη λήξη της προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα
γραφεία της διοργανώτριας (Λεωφόρος Συγγρού
35 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα). 
Το δώρο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της
εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή θα
αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν θα
δεχτεί από εφημεριδοπώλες και λοιπούς
διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου
της 28ης Δεκεμβρίου 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.

Έγινε ΠΟΠ το τοματάκι Σαντορίνης! 
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Σημαντικά οφέλη «βλέπει» η Ένωση Θηραϊκών
Προϊόντων για την τοπική οικονομία 
από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να κατοχυρώσει τελικά ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης) το τοματάκι
Σαντορίνης, ύστερα από χρόνιες προσπάθειες, 
με στόχο την προστασία του παραγωγού. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Κατά το τρέχον

έτος οι

πιστοποιημένες

καλλιέργειες 

σε τοματάκι

υπολογίζονται

στα 650

στρέμματα, όταν

το 2007 έφταναν

τα 150

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



Μ
ε αφορμή την πλη-

ρωμή από τον ΕΛ-
ΓΑ, στο τέλος της
περασμένης εβδο-

μάδας, των αποζημιώσεων
ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ
σε περισσότερους από 5.000
δικαιούχους, τόσο της φυτικής
όσο και της ζωικής παραγωγής,
για ζημιές που έχουν υποστεί,
ο κ. Τσαυτάρης ζήτησε από τον

επικεφαλής του Οργανισμού,
Βασίλη Έξαρχο, να συμπερι-
λάβει τις ζημιές από την ακαρπία
της ελιάς στο εθνικό πρόγραμ-
μα ΠΣΕΑ, ενώ μιλώντας στην
web TV του ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε
ότι «θα αγωνιστούμε το πρό-
γραμμα αυτό να εγκριθεί γρή-
γορα και εφόσον εγκριθεί, θα
έχουμε την ευχέρεια να βοη-
θήσουμε τις περιοχές που έχουν

υποστεί αυτή τη μείωση της
παραγωγής τους ένεκα της
ακαρπίας». Κατά τη συνάντησή
του με τον κ. Έξαρχο, ο υπουρ-
γός ενημερώθηκε για τα έως
τώρα στοιχεία που αφορούν
τη συγκέντρωση της ελιάς και
του ελαιολάδου στη χώρα μας,
καθώς και για τις ενδείξεις που
υπάρχουν από την επιστημο-
νική επιτροπή που έχει συγ-
κροτηθεί για το θέμα της ακαρ-
πίας. Μάλιστα, ο κ. Τσαυτάρης
διεμήνυσε ότι «υπάρχει δέ-
σμευση και έγκριση των συγ-
κεκριμένων ποσών από το οι-
κονομικό επιτελείο και από-
φαση της κυβέρνησης και του
ίδιου του πρωθυπουργού να
βοηθήσουμε τους ελαιοκαλ-
λιεργητές σε αυτή τη δύσκολη

περίοδο που περνούν, ένεκα
της μειώσεως της παραγωγής
τους». Πρόσθεσε, δε, ότι η βοή-
θεια αυτή αφορά και τον κλάδο
της μεταποίησης, τονίζοντας
ότι στην πρόσφατη προκήρυξη
του προγράμματος για τη με-
ταποίηση ελήφθη ειδική μέρι-
μνα, προκειμένου να υπάρχει
ένας άξονας υποστήριξης των
ελαιοτριβίων για τον εκσυγ-
χρονισμό τους. 
Ο κ. Τσαυτάρης εκτίμησε ότι
«πρέπει να φτιάξουμε 2-3 και-
νούρια ελαιοτριβεία, προκει-
μένου να δείξουμε στον κόσμο
και τους ανθρώπους που χει-
ρίζονται τα ελαιοτριβεία αυτά
πώς πρέπει να γίνεται η εκχύ-
λιση της ελιάς». Έκανε, μάλιστα,
λόγο για «χρυσό προϊόν» για

τον τόπο μας, ένα τμήμα της
ποιότητας του οποίου χάνεται
επειδή εφαρμόζονται λανθα-
σμένοι τρόποι για την εξαγωγή
του στο ελαιοτριβείο. Ο υπουρ-
γός εμφανίστηκε αισιόδοξος
ότι «το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

της Ε.Ε. και οι κανονισμοί επι-
τρέπουν πλέον να δείξουμε τις
ποιοτικές διαφορές και τα εξαι-
ρετικά συστατικά και χαρακτη-
ριστικά του ελαιολάδου μας
και να πάρουμε καλύτερες τιμές
διεθνώς». 
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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΟ ΥΠΑΑΤ 

Στο ΠΣΕΑ οι ζημιές από 
την ακαρπία στις ελιές 
Στο εθνικό πρόγραμμα ΠΣΕΑ, το οποίο η χώρα μας
θα υποβάλει στην Ε.Ε. προς έγκριση αμέσως μετά
την Πρωτοχρονιά, θα συμπεριλάβει ο ΕΛΓΑ τις ζημιές
από την ακαρπία της ελιάς, έπειτα από σχετική
εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Αθανάσιου Τσαυτάρη. 

Ο κ. Τσαυτάρης διεμήνυσε ότι «υπάρχει

δέσμευση και έγκριση των συγκεκριμένων

ποσών από το οικονομικό επιτελείο και

απόφαση της κυβέρνησης και του ίδιου 

του πρωθυπουργού να βοηθήσουμε 

τους ελαιοκαλλιεργητές σε αυτή 

τη δύσκολη περίοδο» 
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28/12/2013 –

3/1/2014

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ -
ΑΔΕΛΦΩΜΑ 

Ξεκίνησε η διαδικασία του αδελ-
φώματος, δηλαδή η διαδικασία

δευτερευόντων (τώρα) και τριτευόν-
των (αργότερα) στελεχών, στα χει-
μερινά σιτηρά (σιτάρι - κριθάρι -
βρώμη - σίκαλη). Σημειώνεται ότι
τα δευτερεύοντα στελέχη εκδύονται
από το κύριο στέλεχος και τα τρι-
τεύοντα από τα δευτερεύοντα, από
το σύνολο δε των αδελφιών που
θα σχηματίσει το φυτό, ενδιαφέρουν
τα γόνιμα, δηλαδή εκείνα που θα
σχηματίσουν στάχυ και σπόρους,
που συνήθως είναι τα αδέλφια που
σχηματίζονται πρώτα. Γνωστοποι-
είται, επίσης, ότι τα αδέλφια που
σχηματίζονται τελευταία δεν προ-
λαβαίνουν να ολοκληρώσουν την
ανάπτυξή τους και γι’ αυτό σε κάθε
φυτό, π.χ. σιταριού, υπάρχουν πάν-
τοτε γόνιμα και άγονα. Ενημερωτικά
αναφέρεται ότι το αδέλφωμα ξεκινά
περίπου 40 ημέρες μετά τη σπορά
των χειμερινών σιτηρών και διαρκεί
περί τις 40 ημέρες, ενώ ευνοείται
από τις υψηλές θερμοκρασίες, την
επάρκεια εδαφικής υγρασίας και
αζώτου στο έδαφος και είναι τόσο
πλουσιότερο όσο αραιότερη είναι
η φυτεία. 
Επισημαίνεται ότι η επάρκεια αζώ-
του εξασφαλίζεται με την εφαρ-
μογή της βασικής λίπανσης, που
με τη σειρά της προάγει το σχη-
ματισμό αδελφιών που έχει ου-
σιαστική πρακτική σημασία για
δύο λόγους: δημιουργεί αφενός
προϋποθέσεις που αντισταθμίζουν
και μειώνουν τις δυσμενείς συνέ-
πειες ενός κακού φυτρώματος,
αφετέρου, δε, επιδρούν θετικά
στις  ελικές τους αποδόσεις. 

Σημαντική είναι η διαδικασία του αδελφώματος για τις αποδόσεις των χειμερινών σιτηρών,
την οποία, εκτός των άλλων, ευνοεί και η επάρκεια αζώτου στο έδαφος που εξασφαλίζεται
με τη βασική λίπανση της φυτείας. 
Κατάλληλη είναι η εποχή για την ανόργανη λίπανση των ξηρικών ελαιώνων και για τη φύτευση
της χειμωνιάτικης πατάτας. Απαραίτητη είναι η φύτευση μόνο πιστοποιημένου πατατόσπορου
για την τελευταία. Η βερικοκιά εμφανίζει την περίοδο αυτή νέκρωση των βραχιόνων της,
που είναι μια σοβαρή μυκητολογική ασθένεια και που αντιμετωπίζεται, κυρίως, με το
κατάλληλο κλάδεμα και με τη βοήθεια απολυμαντικών.

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Ηφύτευση του πατατόσπορου
ξεκινά στη χώρα μας το Δε-

κέμβριο, στις νότιες περιοχές (χει-
μωνιάτικη πατάτα) και ολοκληρώ-
νεται τον Απρίλιο (ανοιξιάτικη πα-
τάτα) στις βόρειες, έχοντας όμως
και μια τρίτη εποχή φύτευσης, κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιού-
λιος και Αύγουστος - καλοκαιρινή
πατάτα). 
Συνιστώνται για την καλλιέργειά
της εδάφη που είναι ελαφριά έως
αμμώδη, με μεγάλο βάθος, όξινης
αντίδρασης, επαρκώς εφοδιασμένα
με οργανική ουσία (για την καλ-
λιέργεια της πατάτας ευεργετική
είναι η προσθήκη χωνεμένης κο-

πριάς σε ποσότητα 2-3 τόνων στο
στρέμμα), χωρίς μεγάλα συσσω-
ματώματα και με κανονικά επίπεδα
υγρασίας. 
Ενδείκνυνται οι πατατοκαλλιερ-
γητές να χρησιμοποιούν αποκλει-
στικά και μόνο πιστοποιημένο πα-
τατόσπορο και να εντάσσεται η
καλλιέργεια σε ένα σύστημα αμει-
ψισποράς, ώστε να αποφεύγονται
τα αγροτεμάχια στα οποία υπήρξαν
προσβολές από νηματώδεις ή από
εχθρούς και ασθένειες που επι-
βάλλουν «καραντίνα», όπως δη-
λαδή είναι η καστανή και δακτυ-
λιωτή σήψη, η καρκίνωση, τα σκα-
θάρια των ειδών Epitrix spp. και

το ιοειδές των ατρακτοειδών κον-
δύλων της πατάτας. 
Ολοκληρώνοντας, επισημαίνεται
ότι η πυκνότητα της φύτευσης επι-
δρά ευθέως στις τελικές αποδόσεις
και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των κονδύλων, το δε βάθος φύ-
τευσης, που συνήθως κυμαίνεται
μεταξύ 15-20 εκατοστών, εξαρτάται
από την ποικιλία αλλά και από τον
τύπο του εδάφους. Προσοχή, απαι-
τείται ώστε οι αποστάσεις μεταξύ
των γραμμών φύτευσης να κυμαί-
νονται μεταξύ 65 και 70 εκατοστών
και οι αποστάσεις φύτευσης του
πατατόσπορου επί της γραμμής
30-40 εκατοστά.

ΠΑΤΑΤΑ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

ΕΛΙΑ

Προς ενημέρωση των παραγω-
γών βερίκοκου, αναφέρουμε

ότι η νέκρωση των βραχιόνων της
είναι μια μυκητολογική ασθένεια,
που τα χαρακτηριστικά της συμ-
πτώματα είναι η παρουσία διογκω-
μένων ελκών με ρωγμές στα κλαδιά
ή στον κορμό των δένδρων, με πα-
ράλληλη έκκριση άφθονης κόλλας
από τα προσβεβλημένα μέρη. 
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας
και εκεί που ενδημεί ο μύκητας,
συνιστάται όψιμο κλάδεμα και
διαμόρφωση της κόμης των δέν-
τρων, έτσι ώστε να διευκολύνεται
ο καλός αερισμός τους. Επισημαί-
νεται ότι το κλάδεμα δεν πρέπει
να γίνεται με υγρό καιρό και πρέπει
κατά τη διεξαγωγή του να αφαι-
ρούνται όλα τα προσβεβλημένα
κλαδιά. Υποχρεούνται, επίσης, οι
παραγωγοί να κάνουν οπωσδή-
ποτε απολύμανση των εργαλείων
του κλαδέματος, με διάλυμα φορ-
μόλης και επάλειψη των τομών
του κλαδέματος με ειδική απολυ-
μαντική αλοιφή.

Την περίοδο αυτή (Δεκέμβριος -
Ιανουάριος) γίνεται η ανόργανη

λίπανση  στους ξηρικούς ελαιώνες
και λίγο αργότερα (Ιανουάριος - Φε-
βρουάριος) στους αρδευόμενους,
ανεξάρτητα αν πρόκειται για ποικιλίες
λαδιού ή για βρώσιμες ποικιλίες ελιάς. 
Υποχρεούται η εφαρμογή των λιπα-
σμάτων να γίνεται κατά δέντρο και
όχι με τον λιπασματοδιανομέα, για
λόγους καθαρά αποτελεσματικότη-
τας, αλλά και συγκράτησης του κό-
στους της ανόργανης λίπανσης. 
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Σ
υγκεκριμένα, στο άρ-

θρο 13 του νομοσχε-
δίου ορίζεται «ο ακρι-
βής καθορισμός του

ποσού, ο τρόπος υπολογισμού
του μισθώματος ανάλογα με
το καλλιεργούμενο είδος και
τη μέθοδο εκτροφής, καθώς
και η διαδικασία προσαρμογής
του μισθώματος κατ’ έτος και
κάθε άλλη λεπτομέρεια που
αφορά το μίσθωμα των υδά-
τινων εκτάσεων καθορίζονται
με την απόφαση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων μετά από γνωμοδότηση
του Τεχνικού Συμβουλίου Υδα-
τοκαλλιεργειών». 
Μέχρι σήμερα η αξία του μι-
σθώματος οριζόταν από τις
Περιφέρειες, ενώ πριν από τη
δεκαετία του 1990 ορίζονταν

από τις Νομαρχίες. Προκειμέ-
νου μάλιστα να μην υπάρχουν
μεγάλες διαφοροποιήσεις στα
μισθώματα, έχει προβλεφθεί
με σχετική εγκύκλιο ότι δεν
δύναται να υπάρχει σημαντική
απόκλιση στην αξία/στρέμμα
μεταξύ των Περιφερειών. 
Η αλλαγή αυτή σύμφωνα με
στελέχη της αγοράς των υδα-
τοκαλλιεργειών μπορεί, ενδε-
χομένως, να αλλάξει πλήρως
την ισορροπία των αδειοδο-
τήσεων στο χώρο, δίνοντας
τη δυνατότητα στον αρμόδιο
υπουργό να «κατευθύνει» την
αγορά. Θα μπορεί, δηλαδή, να
προωθεί ενδεχομένως συγκε-
κριμένες περιοχές ορίζοντάς
τους μικρότερο μίσθωμα, ώστε
να τις καταστήσει περισσότερο
ανταγωνιστικές ή ακόμα και

συγκεκριμένα είδη, προκειμέ-
νου να «πριμοδοτηθούν» άλλες
καλλιέργειες, πέρα από αυτή
της τσιπούρας και του λαυρα-
κιού. 
Σημειώνεται, ότι το ετήσιο μί-
σθωμα, που καταβάλλεται στο
Δημόσιο με βάση τις απευθείας
μισθώσεις και αναμισθώσεις
υδάτινων εκτάσεων, ορίζεται
ως χρηματικό ποσό ανάλογα
με το καλλιεργούμενο είδος
και τη μέθοδο εκτροφής. Το
ποσό αυτό διαφοροποιείται
για τρεις περιόδους της μί-
σθωσης και αναμίσθωσης: η
πρώτη αφορά στα τρία πρώτα
έτη, η δεύτερη στα επόμενα
πέντε έτη και η τρίτη στα υπό-
λοιπα έτη της μίσθωσης και
της αναμίσθωσης.

Το νομοσχέδιο
Στο προσχέδιο Νόμου για τις
υδατοκαλλιέργειες που επί της

ουσίας έχει στόχο να «μαζέψει»
όλα τα υφιστάμενα διάσπαρτα
νομοθετήματα για τη λειτουρ-
γία του κλάδου, δεν προβλέ-
πονται ουσιαστικές διαφορο-
ποιήσεις ως προς το καθεστώς
παραχώρησης, μίσθωσης, ανα-
μίσθωσης, ανανέωσης ή πα-
ράτασης της μίσθωσης υδά-
τινων εκτάσεων για ίδρυση,
επέκταση ή μετεγκατάσταση
μονάδων υδατοκαλλιέργειας
εντατικής ή ημιεντατικής μορ-
φής ή και υποστηριχτικών εγ-
καταστάσεων, καθώς και των
δημόσιων ιχθυοτροφείων (λι-
μνοθαλασσών, λιμνών) και λοι-
πών ιχθυοτρόφων υδάτων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 12, που
αφορά τους περιορισμούς
στους φορείς μίσθωσης υδά-
τινων εκτάσεων, προβλέπεται
ότι «με την απόφαση του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων δύναται να
καθορίζονται πρόσθετες προ-
ϋποθέσεις για τους φορείς μί-
σθωσης υδάτινων εκτάσεων,
οι οποίες θα αφορούν κυρίως
στην αξιοπιστία και επάρκεια
του επιχειρηματικού σχεδίου,
στην εμπειρία του φορέα στον
κλάδο της υδατοκαλλιέργειας,
στην όλη επιχειρηματική του
δραστηριότητα, στις οικονο-
μικές του δυνατότητες και στη
γενικότερη επιστημονική του
ενασχόληση με αντικείμενο

σχετικό με τις υδατοκαλλιέρ-
γειες». 
Ένα νέο σημείο, το οποίο χα-
ρακτηρίζεται αρκετά σημαν-
τικό για την αγορά, στο θεσμικό
πλαίσιο για την υδατοκαλλιέρ-
γεια είναι η θεσμοθέτηση Τε-

χνικού Συμβούλιου Υδατοκαλ-
λιεργειών (ΤΕΣΥΔ) ως ανώτατου
γνωμοδοτικού οργάνου της
Πολιτείας τόσο επί θεμάτων
πολιτικής όσο και επί τεχνικών
θεμάτων του κλάδου και ειδι-
κότερα: 
8 Για τη διαμόρφωση και
εφαρμογή του Εθνικού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης Υδα-
τοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). 
8Για τις απαραίτητες θεσμικές
μεταρρυθμίσεις για την υπο-
στήριξη της στρατηγικής Ανά-
πτυξης του κλάδου μέσω ανα-
πτυξιακών-χρηματοδοτικών
προγραμμάτων και κάθε άλλης
συναφούς θεσμικής ρύθμισης. 
8Για την έκδοση αποφάσεων
με αντικείμενο τις υδατοκαλ-
λιέργειες και για κάθε άλλο
θέμα που τίθεται σε αυτό από
τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.
8 Για την εκδίκαση προσφυ-
γών αιτημάτων αδειοδότησης
ίδρυσης, μετεγκατάστασης,
εκσυγχρονισμό και επέκταση
μονάδων. 
Όσον αφορά, τέλος, στις κυ-
ρώσεις που προβλέπει το Σχέ-
διο Νόμου τα πρόστιμα σε πε-
ριπτώσεις παράβασης των
όρων της άδειας «Ίδρυσης και
Λειτουργίας πλωτών εγκατα-
στάσεων» ξεκινούν από 1.500
ευρώ και μπορούν να ανέλθουν
έως τις 500.000 ευρώ!

στο υπουργειο αγροτικησ αναπτυξησ ολεσ οι αποφασεισ

«Απόλυτος άρχοντας» στο χώρο των
ιχθυοκαλλιεργειών καθίσταται με υπό
κατάθεση νομοσχέδιο ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του Νομοσχεδίου
«Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και Λοιπές
Διατάξεις», που θα τεθεί σύντομα σε
δημόσια διαβούλευση, εφεξής το μίσθωμα
αλλά και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο θέμα του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), θα
καθορίζεται με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης. 

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Αλλάζουν όλα στις υδατοκαλλιέργειες
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ΑΠΟ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 123Α

Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς για επιχειρήσεις με      
Πρωτοχρονιάτκο «δώρο» 100 εκατ. ευρώ σε δεκάδες μικρές
επιχειρήσεις μεταποίησης του πρωτογενή τομέα επεφύλασσε
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς πα-
ραμονές του νέου χρόνου βγάζει τον «αέρα» την τρίτη κατά
σειρά πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα εμπορίας και
μεταποίησης (Μέτρο 123Α).

Σ
ύμφωνα με την πρόσκληση,

η υποβολή αιτήσεων για συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα ξε-
κινάει στις 30 Δεκεμβρίου

και το ποσοστό της ενίσχυσης φτάνει
το 50%. Δικαιούχοι του προγράμματος
είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγό-
τερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200
εκατ. ευρώ, καθώς και επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά
νησιά του Αιγαίου. Στην προκήρυξη
τονίζεται, επίσης, ότι μέσω του προ-
γράμματος ενισχύονται επενδυτικά
σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση
και εμπορία γεωργικών προϊόντων
στους τομείς κρέατος, γάλακτος,
αβγών - πουλερικών, διαφόρων ζώων,
δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων,
οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων,
ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλα-
σιαστικού υλικού, φαρμακευτικών
και αρωματικών φυτών. 
«Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω
Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του Π.Α.Α. της Δ’ Προγραμματικής Πε-
ριόδου μέχρι εξαντλήσεως των δια-
θέσιμων πιστώσεων και δύνανται,
εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις
εργασίες υλοποίησης με δική τους
ευθύνη, από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής υποβολής της αίτησης ενί-
σχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.opekepe.gr, όπου θα λάβουν
πρωτόκολλο, προκειμένου για την
εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής,
καθώς και της έντυπης μορφής της
στη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί
και ταχυδρομικώς», τονίζει η πρό-
σκληση που δημοσιεύθηκε στη Δι-
αύγεια. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν μέσω:
8του συστήματος τηλεφωνικής εξυ-
πηρέτησης 1540 του ΥπΑΑΤ, 

8 της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτη-
μάτων του ΥπΑΑΤ και
8 των διαδικτυακών τόπων www.
minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. 

Τα δικαιολογητικά
Αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να προσκομίσουν:

Αντίγραφο τελευταίου κωδικο-
ποιημένου καταστατικού επι-

χείρησης ή αντίγραφο καταστατικού
και των τροποποιήσεων αυτού για
τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων των
οποίων η νομική μορφή είναι ΕΠΕ ή
Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά το
ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού κα-
ταστατικού και της τελευταίας τρο-
ποποίησής του. 

Στοιχεία πιστοποίησης εταιρι-
κής-μετοχικής σύνθεσης. 
Έναρξη 
επιτηδεύματος. 
Τίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδου
ή και εγκαταστάσεων, όπου

πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επέν-
δυση, είτε πρόκειται για νέα μονάδα
ή μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό
ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας,
καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφή,
και βαρών. Κατά την αξιολόγηση της
αίτησης ενίσχυσης γίνονται αποδεκτές
και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικο-
πέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό
συμφωνητικό, υπό την προϋπόθεση
προσκόμισης της συμβολαιογραφικής
πράξης και του πιστοποιητικού με-
ταγραφής, για χρονικό διάστημα του-
λάχιστον 20 ετών από την υποβολή
της αίτησης, με τα δικαιολογητικά
αποδοχής της απόφασης προέγκρισης
από το δικαιούχο. Το μισθωτήριο συμ-
βόλαιο και το αντίστοιχο πιστοποιητικό
μεταγραφής, πρέπει να κατατεθούν
μαζί με τα δικαιολογητικά της προ-
έγκρισης. 

Ισολογισμούς και αποτελέσματα
χρήσεως για τα 3 προηγούμενα

έτη, αυτού της αίτησης, καθώς επίσης
και η υποβολή των αντιστοίχων εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων της ΔΟΥ
ενός εκάστου των εταίρων που κα-
τέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία
υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά
σημειώματα της ΔΟΥ των 3 τελευταίων
ετών, ενός εκάστου των παραπάνω
μετόχων. 
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι: 
8 είναι υποχρεωμένοι να δημοσι-
εύουν ισολογισμό και αποτελέσματα
χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση επί-
σημου αντίγραφου της δημοσίευσής
του στον Τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ,
8δεν είναι υποχρεωμένοι να δημο-
σιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα,
απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου,
το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο
από τους διορισμένους ελεγκτές. 
Οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρε-
ωμένοι να συντάσσουν και δημοσι-
εύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά
να υποβάλουν αντίγραφα των εντύπων
φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5
που υπέβαλαν τα 3 προηγούμενα έτη
αυτού της αίτησης. 
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενί-
σχυσης αναφέρονται σε μετεγκατά-
σταση ή εκσυγχρονισμό, θα πρέπει
δια των ισολογισμών ή των εντύπων
φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5
να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα
της μονάδας δεν είχε διακοπεί τα 3
τουλάχιστον τελευταία έτη. 
Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκ-
συγχρονισμό, επέκταση με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων, αυτές πρέ-
πει να λειτουργούν για μια τριετία

πριν την υποβολή της αίτησης ενί-
σχυσης για τον εκσυγχρονισμό τους,
με εξαίρεση αυτές που έχουν ενταχθεί
στα πλαίσια προηγούμενων προκη-
ρύξεων του Μέτρου 123Α. 

Δήλωση μεγέθους 
επιχείρησης. 
Φορολογικά έντυπα Ε7 (ή αλλα
δικαιολογητικά ισοδύναμης

ισχύος) για τα 3 προηγούμενα έτη
αυτού της αίτησης ενίσχυσης. 

Tεχνικά σχέδια: τοπογραφικό,
διάγραμμα κάλυψης και κατό-

ψεις, σχέδια διάταξης μηχανολογικού
εξοπλισμού με σχετικό υπόμνημα,
τόσο της υφιστάμενης όσο και της
προτεινόμενης κατάστασης, ανεξάρ-
τητα από το είδος της επένδυσης,
ακόμα και στις περιπτώσεις που αφο-
ρούν μόνο την προμήθεια μηχανο-
λογικού εξοπλισμού και λεπτομερής
τεχνική και λειτουργική περιγραφή
της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.
Είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων
τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα.

Αναλυτικό προϋπολογισμό κό-
στους κτιριακών και μηχανο-

λογικών εγκαταστάσεων (προμέτρηση,
ανάλυση κατά μηχάνημα κ.λπ.) σε ευ-
ρώ, με διαχωρισμό του καθαρού πο-
σού και του ΦΠΑ. 

Η προμήθεια του μηχανολο-
γικού εξοπλισμού πρέπει να

υποστηρίζεται από τουλάχιστον 2
γραπτές προσφορές, συνοδευόμενες
από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλ-
λάδια, με αναφορά στα τεχνικά χα-
ρακτηριστικά του, για όλα τα στοιχεία
των δαπανών για τα οποία ζητείται
ενίσχυση. 

Άδεια λειτουργίας υφιστά-
μενης μονάδας, όπου αυτό

απαιτείται από την ισχύουσα νομο-
θεσία. Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενί-
σχυσης υφισταμένων μονάδων των
οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας, εφόσον με την
προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικα-
νοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.

Άδεια εγκατάστασης μηχα-
νολογικού εξοπλισμού προ-

βλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή
η προσκόμισή του 2 μήνες μετά την
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο
στην περίπτωση που κατά την υπο-
βολή της αίτησης προσκομίζεται αν-
τίγραφο του αιτήματος του φορέα
για έκδοσή του από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες. 

Τις απαραίτητες, κατά κατη-
γορία επένδυσης, περιβαλ-

λοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα
απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης
και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμ-
φωνα με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία, που αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η
προσκόμιση των εν λόγω δικαιολο-
γητικών 2 μήνες μετά την υποβολή
της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην
περίπτωση που κατά την υποβολή
της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο
του αιτήματος του φορέα για έκδοση
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση επέκτασης –
εκσυγχρονισμού είναι υπο-

χρεωτική η προσκόμιση της ήδη
υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας
θεωρημένης (για την ηλεκτροδότηση
του κτιρίου), ακόμη και στις περι-
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          ταποίησης
ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφι-
στάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς
μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις
για τη βιολογική κτηνοτροφία και να μπορούν να
πιστοποιηθούν ανάλογα τα βιολογικά παραγόμενα
σφάγια και προϊόντα σφαγής. Ίδρυση νέων
μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι
400 τόνους κρέατος σε νησιωτικές πε-
ριοχές, όπου δεν υπάρχει επαρκής σφα-
γειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και
Εύβοιας). Εκσυγχρονισμός - επέκταση
με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων,
μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος
και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. Ίδρυση
μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος θη-
ραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων
σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος
και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές
όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την
προστασία της δημόσιας υγείας. Εκσυγχρονισμός-
συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή
χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προ-
ϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία - κονσέρβες
κ.λπ.). Ίδρυση - επέκταση ή εκσυγχρονισμός με
ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων διαχείρισης
ζωικών υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών του
τομέα, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Προμήθεια
κινητών ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκα-
ταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στις νησιωτικές
περιοχές Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (εκτός
Κρήτης και Ευβοίας) για τη μεταφορά και συν-
τήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας
και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία
των προϊόντων. 

Ίδρυση-επέκταση τυροκομείων εφόσον
κρίνεται απαραίτητο, λόγω επάρκειας γάλακτος.
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγ-
κατάσταση, ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι
υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα
ΠΟΠ και ΠΓΕ της χώρας. Ίδρυση, επέκταση, εκ-
συγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με
απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των
250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο
των 50 εκατ. ευρώ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο
λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε
τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής και οι περιβαλλοντικοί όροι. Ίδρυση μικρών
μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυ-
μούμενων προϊόντων γάλακτος. Εκσυγχρονισμός-
επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων
προϊόντων γάλακτος. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός -
επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του πε-
ριβάλλοντος. 

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης
και συσκευασίας αβγών. Ίδρυση μονάδων επεξερ-
γασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων με
βάση τα αβγά, τηρώντας τα όρια των ατομικών,
εθνικών και περιφερειακών δικαιωμάτων. Ίδρυση
μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών

και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση ανα-
γνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές
εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης
των μονάδων. Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη
ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών
εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις

απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια
και προϊόντα σφαγής. Εκσυγχρονισμός με

ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων
μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως

ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαι-
τήσεις για βιολογικά παραγόμενα
σφάγια και προϊόντα σφαγής. Ίδρυση
σφαγείων πουλερικών σε ορεινές
ή νησιωτικές περιοχές. Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση, με-
τεγκατάσταση μονάδων κοπής,

τεμαχισμού – τυποποίησης και με-
ταποίησης κρέατος πουλερικών, κυρίως

σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής
πτηνών και κουνελιών. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός
γραμμών σφαγής κουνελιών - ινδιάνων εντός υφι-
στάμενων πτηνοσφαγείων. 

Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμι-
κότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων
μονάδων τυποποίησης - επεξεργασίας - μεταποί-
ησης- συσκευασία μελιού. Ίδρυση μικρών μονάδων
τυποποίησης - συσκευασίας μελιού μόνο σε ορει-

νές- νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις
μονάδες τυποποίησης - επεξεργασίας - μετα-

ποίησης βιολογικού μελιού. Ίδρυση - εκσυγ-
χρονισμός - επέκταση - μετεγκατάσταση

μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών
προϊόντων με βάση το μέλι, snacks
κ.λπ. 

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και
επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κου-
κουλιών. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση και
μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών. 

ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθη-
κευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις
αερισμού ή με ψυχρό αέρα. Εκσυγχρονισμός -
βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση μονάδων ξη-
ραντηρίων δημητριακών. Συμπλήρωση - εκσυγ-
χρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση
συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης και ψύξης.
Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας
- τυποποίησης ρυζιού. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς
μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης
ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής
και υδροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης
- συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Ίδρυση
silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών
κέντρων. Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές
ή ορεινές περιοχές. 

Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της
δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που
επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη. Συγχωνεύσεις
ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγ-
χωνευθέντων. Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά
και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από

βιολογική πρώτη ύλη. Εκσυγχρονισμός - επέκταση
με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συ-
σκευαστηρίων ελαιολάδου. Ιδρύσεις - επεκτάσεις
τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή
επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών,
με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
προϊόντος. Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς
μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου. 

Εκσυγχρονισμός - μετεγκατάσταση - συγ-
χώνευση οινοποιείων για παραγωγή οίνων ποιότητας
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Ίδρυση νέων
οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: Προσθήκη,
εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης
οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών
εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

Ίδρυση μονάδων συσκευα-
σίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης,
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας,
σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. Ίδρυση εγ-
καταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή
μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών
με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων)
ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης
και Εύβοιας). Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας.
Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια,
μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.). Κονσερβοποιεία - Χυμοί
φρούτων - Αποξηραμένα φρούτα. Εκσυγχρονισμός
με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφι-
σταμένων μονάδων χυμοποίησης. Μεταποίηση
λαχανικών. Μεταποίηση ξηρών καρπών. Μεταποίηση
σύκων - σταφίδων. 

Εκσυγχρονισμός - με-
τεγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων
ελαιών. Ίδρυση - επέκταση μονάδων μόνο για
γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές
παραγωγής νέων προϊόντων. 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυ-
ποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα
εφαρμόσουν HACCP. Ίδρυση μονάδων παραγωγής
αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων
μειγμάτων ζωοτροφών. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός,
μετεγκαστάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών
για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων
περιοχών της χώρας (ορεινών - νησιωτικών) σε
αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα
εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου. 

Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης,
εκσυγχρονισμός, επέκταση υφισταμένων μονάδων
δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. Ίδρυση νέων
εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές - κέντρα
διανομής) από συλλογικούς φορείς αν-
θοπαραγωγών. 

Γάλα:
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πτώσεις που στην αίτηση ενίσχυσης
δε ζητείται ενίσχυση για κτιριακές εγ-
καταστάσεις. 

Υπεύθυνη δήλωση τρόπου κά-
λυψης ίδιας συμμετοχής σύμ-

φωνα με το Παράρτημα Γ’/Υποδείγματα
Υπεύθυνων Δηλώσεων της παρούσας
απόφασης. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι: 
8το ίδιο αντικείμενο της επέν-

δυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά
υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο μέτρο
του Προγράμματος ή σε άλλο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα ή στον αναπτυ-
ξιακό νόμο, σύμφωνα με το Παράρτημα
Γ’/Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων
της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση
διαπίστωσης ότι το ίδιο αντικείμενο
έχει υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλο
μέτρο του ΠΑΑ ή σε άλλο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ή στον αναπτυξιακό νόμο,
η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται, ενη-
μερώνεται εγγράφως ο φορέας του άλ-
λου προγράμματος και ο δικαιούχος
της επένδυσης δε δύναται να υποβάλει
άλλη αίτηση στο ΠΑΑ πριν την παρέ-
λευση τριετίας από την ημερομηνία
απόρριψης. 
8 τηρείται το άρθρου 8 του Καν.
1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ αν-
δρών και γυναικών και έλλειψη διακρί-
σεων». 

Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέ-
πει να υπογράφεται από γεω-

τεχνικό μέλος του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου με βεβαίωση οικονομικής
ενημερότητας από το ΓΕΩΤΕΕ για τους
μελετητές-μέλη του και, στις περιπτώσεις
που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει
τα 500.000 ευρώ, από οικονομολόγο
μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

Κάθε δικαιολογητικό που απαι-
τείται για τη βαθμολόγηση της

αίτησης ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται
στο παράρτημα Γ’/Κριτήρια Βαθμολό-
γησης της παρούσας. 
Στην περίπτωση που κατά την αξιολό-
γηση της αίτησης διαπιστωθούν ελλεί-
ψεις δικαιολογητικών, όπως αυτά πε-
ριγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας
–πλην των σημείων 9 και 10– ενημε-
ρώνεται ο ενδιαφερόμενος και υπο-
χρεούται να ανταποκριθεί στην απο-
κλειστική προθεσμία των 15 ημερολο-
γιακών ημερών από την ειδοποίηση. 
Μη προσκόμιση του συνόλου των στοι-
χείων, έως την ταχθείσα προθεσμία,
συνεπάγεται μη περαιτέρω αξιολόγηση
της αίτησης ενίσχυσης, η οποία διαβι-
βάζεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική
Επιτροπή με εισήγηση απόρριψης. 
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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Ο καρπός που «ζεσταίνει» την τσέπη του     
Σημαντικές αποδόσεις καλλιεργητικές και οικονομικές μπορεί
να προσφέρει το πεκάν, αυτός ο σχετικά άγνωστος καρπός για
την Ελλάδα. Πρόκειται για σχετικά εύκολη καλλιέργεια, που
όμως απαιτεί υπομονή, γιατί τα δέντρα φτάνουν σε πλήρη
ανάπτυξη στα 10 χρόνια.

Της AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@paragogi.net)

Α
νθεκτική, προσοδοφόρα

καλλιέργεια, χωρίς ιδιαί-
τερες δυσκολίες είναι αυ-
τή του πεκάν, ενός ξηρού

καρπού που μοιάζει με καρύδι,
άγνωστου στο ευρύ κοινό. Πρόκειται
στην ουσία για ένα είδος καρυδιού
που καλλιεργείται κατά κόρον στις
ΗΠΑ και εμφανίζεται σποραδικά
στην Ελλάδα την τελευταία δεκα-
πενταετία. Επειδή ακριβώς είναι
λίγοι οι Έλληνες καλλιεργητές, οι
ανάγκες της αγοράς καλύπτονται
στο μεγαλύτερο μέρος τους από ει-
σαγωγές. Ο καρπός του πεκάν μπορεί
να καταναλωθεί νωπός αλλά και ως
ξηρός καρπός, ενώ τα έλαια που
εξάγονται από αυτό μπορούν να
χρησιμοποιηθούν φαρμακευτικά,
αλλά και στη μαγειρική. Επίσης, η
διατροφική του αξία είναι μεγάλη. 
Η καλλιέργεια δεν εμφανίζει σημαν-
τικό βαθμό δυσκολίας, αλλά πρέπει

να έχει κανείς αρκετή… υπομονή
και χρόνο μπροστά του. Οι ζημίες
από αλλαγές στις καιρικές συνθήκες
δεν υφίστανται, απλώς δεν θέλει πα-
γετούς την άνοιξη, απαιτεί νερό σε
κανονικά επίπεδα και το σημαντικό-
τερο όλων είναι πως δεν είναι αναγκαία
η χρήση φυτοφαρμάκων. Μπορεί να
προσβληθεί απ’ όσες ασθένειες προ-
σβάλουν την καρυδιά. Ωστόσο, θα
πρέπει να έχει κανείς υπομονή με
την καλλιέργεια αυτή, γιατί αν και
είναι μεγάλες οι αποδόσεις, αργούν
να φανούν. 

Η καλλιέργεια 
Όπως εξηγεί στην «Παραγωγή» ο
γεωπόνος κ. Κάσσανδρος Γάτσιος,
το πεκάν σε μέγεθος μπορεί να με-
γαλώσει αρκετά, να φτάσει ακόμα
και τα 35 μέτρα με χρόνο ζωής, ακό-
μα και πάνω από 200 χρόνια. Καλές
ποικιλίες είναι η mahan και η Eliza-
beth. Γενικά, προτιμά περιοχές χωρίς
παγετούς. Μπορεί να αντέξει θερ-
μοκρασίες κατά τον χειμώνα μέχρι
-18 βαθμούς Κελσίου. Έχει όμως
ευαισθησία σε παγετούς ανοίξεως,
με αποτέλεσμα να καταστρέφεται
η νεαρή βλάστηση, αλλά κυρίως τα
μικρά καρύδια, στους -2 βαθμούς
Κελσίου. 
Το υπεραιωνόβιο αυτό δέντρο απαι-
τεί βαθύ έδαφος, αργιλοασβεστώδες.
Ένα καλό ph για το έδαφος είναι
6,5 με 7. Θέλει αρκετό πότισμα και
αντέχει σε αλατώδη νερά. Το χωράφι
πρέπει να έχει καλή στράγγιση και
να είναι αρδευόμενο. Πρωτίστως,
όμως, πρέπει να γίνει ανάλυση εδά-
φους. Το πεκάν χρειάζεται ένα συμ-
πλήρωμα με φώσφορο-καλιούχα
λίπανση, ενώ είναι ευαίσθητο στην
έλλειψη ψευδαργύρου. Επιπλέον,
το πεκάν είναι απαιτητικό σε άζωτο.
Η λίπανση αυτή γίνεται σε δύο δό-
σεις. Η πρώτη δόση δίνεται κατά
την έκπτυξη των οφθαλμών και η
δεύτερη το καλοκαίρι. 
Η φύτευση μπορεί να γίνει μεταξύ
φθινοπώρου και Μαρτίου. Πρέπει

να γίνει σε μεγάλο λάκκο, βάθους
1,5 μέτρου, καθώς το δέντρο μπορεί
να γίνει πολύ μεγάλο. Τοποθετούνται
από 8 έως 10 δέντρα ανά στρέμμα,
με αποστάσεις 10 επί 10 μέτρα ή
12 επί 12 μέτρα. Σε αυτό το στάδιο
γίνεται μία βασική λίπανση, που
εξαρτάται από τη χημική ανάλυση
του εδάφους που έγινε προηγου-
μένως. 
Όσον αφορά το κλάδεμα, στο πεκάν
δίνουμε σχήμα κυπελλοειδές ή πυ-
ραμιδοειδές. Πρέπει να γίνεται κλά-

δεμα καρποφορίας κατά τη χειμερινή
περίοδο. Το κλάδεμα αυτό αφορά
την απομάκρυνση των ξηρών βλα-
στών, το άνοιγμα του εσωτερικού
του φυτού, ώστε να έχει καλό αερι-
σμό και την ανανέωση των βλαστών.
Για το πεκάν, ο πιο συνηθισμένος
τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με
σπόρους και στη συνέχεια εμβο-
λιασμός. Ωστόσο, μπορεί να γίνει
και με μοσχεύματα. Για να μπει στο
χωράφι το φυτό, πρέπει να είναι 2
ετών. 
Η συγκομιδή γίνεται μεταξύ Σεπτεμ-
βρίου και Νοεμβρίου και στις με-
γάλες εκτάσεις, όπως αυτές στην
Αμερική, γίνεται με δονητές. Ο καρ-
πός ωριμάζει όταν σχίζεται το πρά-
σινο περίβλημά του. 

Τα κόστη και οι αποδόσεις 
Ένα πρώτο κόστος εγκατάστασης
είναι τα 300-400 ευρώ ανά στρέμμα.
Το πιο… ακριβό μέρος είναι η συγ-
κομιδή, ενώ τα φυτά που θα έρθουν
στην Ελλάδα από το εξωτερικό,
μπορεί να κοστίσουν από 15-20 ευ-
ρώ το ένα. 
Το δύσκολο με την καλλιέργεια του
πεκάν είναι ο χρόνος. Μια μικρή
παραγωγή θα πάρει ο καλλιεργητής
από τον έκτο με έβδομο χρόνο, ενώ

Η εγχώρια ζήτηση

καλύπτεται σε πολύ

μεγάλο βαθμό από

εισαγωγές, 

καθώς είμαστε

ελλειμματικοί.

Μεγαλύτερος παραγωγός

παγκοσμίως 

είναι οι ΗΠΑ, 

με ποσοστό 80%

Εμπορία 
ελληνικού πεκάν

Στον Αλμυρό Βόλου, η εταιρεία
Μακίν μετρά τρεις δεκαετίες

ζωής στην αγορά ξηρού καρπού.
Από το 2009 - 2010 εμπορεύονται
πεκάν. Όπως εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος
Μακανίκας στην «Παραγωγή», η
ζήτηση για το πεκάν είναι σχεδόν
όμοια με αυτήν των καρυδιών. Η
Μακίν αυτήν τη στιγμή συνεργάζεται
με δυο παραγωγούς, ενώ στην επό-
μενη 5ετία θα έχουν παραγωγή και
από άλλους τέσσερις.
Προς το παρόν, όμως, δουλεύουν

και με εισαγωγής. Επιπλέον, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στους πα-
ραγωγούς με τους οποίους συνερ-
γάζονται, προσφέρουν και πληρο-
φορίες - τεχνογνωσία για την καλ-
λιέργεια πεκάν. 
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          παραγωγού

πλήρης η ανάπτυξη είναι από το
δέκατο χρόνο. Μια μέση παραγωγή
είναι στα 40 με 50 κιλά ανά δέντρο.
Δηλαδή, από 1 στρέμμα βγαίνουν
150-200 κιλά ψίχα. Με μια μέση τιμή
πώλησης στα 7 ευρώ, ανάλογα με
τη συμφωνία που θα κάνει ο παρα-
γωγός, τα κέρδη κυμαίνονται από
1.000 με 2.000 ευρώ. Κατά συνέπεια,
μια ικανοποιητική απόσβεση γίνεται
μεταξύ έβδομου και όγδοου χρόνου. 
Όπως σε κάθε καλλιέργεια, έτσι και
σε αυτή, βασικός παράγοντας είναι
η διάθεση. Να ξέρει ο παραγωγός
που θα διαθέσει τα πεκάν και σε τί
τιμή. Στην αγορά υπάρχει έλλειψη,
αλλά γίνονται πολλές εισαγωγές
από το εξωτερικό, οι οποίες είναι
φθηνές. Ιδανική, επίσης, θα ήταν η
καλλιέργεια από ομάδα παραγωγών
ή από συνεταιρισμό. 

Διατροφική αξία του πεκάν
Ως τροφή το πεκάν είναι πλούσιο
σε πρωτεΐνες, μαγνήσιο, ωμέγα 6
λιπαρά οξέα και στις βιταμίνες Α
και Ε. Επιπλέον μειώνει την κακή
χοληστερόλη. Κλινικές μελέτες έδει-
ξαν ότι η κατανάλωση μιας χούφτας
πεκάν κάθε μέρα μπορεί να βοη-
θήσει στη μείωση των επιπέδων
χοληστερόλης. 

Αναζητώντας κάτι διαφορετικό,
λοιπόν, για τα παιδιά του, ο

κ. Μακρής ανακάλυψε το πεκάν.
Ξεκίνησε πριν από 14 και παρα-
πάνω χρόνια την έρευνα. Μέσω
των ελληνικών πρεσβειών απευ-
θύνθηκε παντού. Από την Αμερική
δεν δέχθηκαν να του δώσουν
στοιχεία, αλλά δεν συνέβη το ίδιο
με την πρεσβεία της Βραζιλίας.
Από εκεί, άλλωστε, μετά τις πρώτες
επαφές, παρήγγειλε τα πρώτα
του δέντρα. Τρία στον αριθμό, τα
έφερε περίπου το 2000.
Φυσικά, μέχρι να τα πάρει στα

χέρια του «ίδρωσε». Το ελληνικό
τέρας της γραφειοκρατίας, πα-
ραλίγο να του τα στερήσει. Άγνω-
στα τότε τα δέντρα αυτά στην

ελληνική πραγματικότητα, οι αρ-
μόδιοι υπάλληλοι για τον έλεγχο
είχαν σκοπό να τα κάψουν, αλλά
τελικά κατάφερε και τα πήρε στα
χέρια του. 
Στη συνέχεια, τα δοκίμασε για
να δουν πως αντιδρούν στις θερ-
μοκρασίες της Ελλάδας και είδε
πως προχωρούν καλά. Το 2002,
μετά τα πρώτα «δείγματα γρα-
φής» που πήρε, έφερε 47 δέντρα
από την Κύπρο. Τα πότισε για
κάποιους μήνες και μετά, λόγω
προσωπικού προβλήματος, ασχο-

λήθηκε μαζί τους μετά από 5
χρόνια. Φυσικά, στο χωράφι είχαν
μείνει μόλις 20 δέντρα από τα47.
Αγόρασε κι άλλα δέντρα και τα
συμπλήρωσε, για να φτάσουν πάλι
στον αρχικό αριθμό. Καρποφό-
ρησαν στον ενδέκατο χρόνο και
του έδωσαν 150 κιλά. Φέτος, κυ-
ρίως τα μεγάλα του δέντρα, τα 20,
του έδωσαν 700 με 800 κιλά πεκάν.
Έχει συμφωνία με έμπορο ξηρών
καρπών που του αγοράζει την πα-
ραγωγή προς 7 ευρώ το κιλό. 
«Το πεκάν ίσως είναι το μέλλον
για την Ελλάδα και την περιοχή»,
σημειώνει στην «Παραγωγή» ο
75χρονος κ. Μακρής. 
Ο ίδιος, μάλιστα, προσθέτει πως
το πεκάν έχει ένα ακόμα ατού:
Δεν χρειάζεται ραντίσματα με
φάρμακα, παρά μόνο μυκητο-
κτόνα, γι’ αυτό και το χαρακτηρίζει
σχεδόν βιολογικό. 

Στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας φυτεύτηκαν τα πρώτα
πεκάν στη χώρα. Υπεύθυνος ο κ. Γιώργος Μακρής, συν-
ταξιούχος δάσκαλος, με ανήσυχο πνεύμα και αγάπη για
τη γη. Έχοντας ήδη 50 στρέμματα φιστικιές, αποφάσισε
να επενδύσει σε κάτι ακόμα, διαφορετικό. 

Πεκάν από τον τόπο σου

Ο πρώτος Έλληνας 

καλλιεργητής πεκάν

βρίσκεται 

στο Στεφανοβίκειο

Μαγνησίας

Στις ΗΠΑ τα σκήπτρα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πα-
ράγουν το 80% των πεκάν που κα-

ταναλώνονται παγκοσμίως. Οι καλλιερ-
γητές αύξησαν τις καλλιεργούμενες
εκτάσεις, καθώς η ζήτηση αυξήθηκε,
μαζί με τις τιμές. Ενδεικτικά, στην
πολιτεία της Τζώρτζια, φυτεύτηκαν
15.000 εκτάρια μέσα σε 4 χρόνια, για
να προστεθούν στα ήδη 15.000. Ωστόσο,
η φετινή σεζόν δεν είναι η καλύτερη,
όσον αφορά τις ποσότητες, λόγω βροχών. 
Η ζήτηση για το αμερικάνικο πεκάν έχει
αυξηθεί ιδιαιτέρως από την Κίνα. Το
2007 οι κινέζοι αγόρασαν 47 εκατ. κιλά
αμερικάνικα πεκάν, ενώ πέρυσι απορ-
ρόφησαν πάνω από το 1/3 των 350
εκατ. κιλών αμερικάνικου πεκάν που
συγκομίστηκε. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 64%. 
Η κινέζικη αγορά έδωσε ακόμα μια διέ-
ξοδο στους Αμερικανούς καλλιεργητές,
οι οποίοι πωλούσαν το μεγαλύτερο
μέρος της παραγωγής τους σε εγχώριους
μεταποιητές. Οι Κινέζοι αγοράζουν
πεκάν με το κέλυφος, προϊόν που πε-
τυχαίνει υψηλή τιμή. Ωστόσο, αυτή η
νέα αγορά έχει αυξήσει τις τιμές και για
τους Ευρωπαίους και για τους Αμερικανούς
καταναλωτές.
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Η πώληση της εισηγμένης εται-
ρείας είναι πράγματι πολύ δύ-
σκολη υπόθεση. Οι ανατροπές
στο διαγωνισμό, ο οποίος εδώ
και δύο χρόνια «σέρνεται», δί-
νουν και παίρνουν, ενώ εκεί
που το ενδιαφέρον φαίνεται
να «αναζωπυρώνεται»… εν
τέλει στο πάρα πέντε «το γλυκό
δεν δένει». 
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
άνοιξε το βιβλίο των δεσμευ-
τικών προσφορών για την Ελ-
ληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
(ΕΒΖ) και έκλεισε… με μόνο
δύο «μνηστήρες» να υποβάλ-
λουν τους φακέλους τους. Σί-
γουρα ο ένας εξ’ αυτών δεν
είναι οι Γάλλοι της Crystal Union,
εξού και η απογοήτευση που
υπάρχει στον κλάδο των τεύτ-
λων για τις τελευταίες εξελίξεις.
Οι πολωνικές Polski και Cukier
έκαναν και αυτές με τη σειρά
τους πίσω. Και οι τρεις κορυ-
φαίοι όμιλοι, υπενθυμίζεται,
ότι είχαν καταθέσει μη δεσμευ-
τικές προσφορές πριν από ένα
μήνα. 
Το παιχνίδι για την ΕΒΖ ανήκει
πια σε δύο… από έξι, που φέ-
ρονταν ως οι υποψήφιοι εν-

διαφερόμενοι, σύμφωνα με
τα γεγονότα του Νοεμβρίου.
Το αμερικανικό private equity
fund York Capital Management
και η σερβική Sunoko του
Μιόντραγκ Κόστιτς μπαίνουν
οριστικά στην κούρσα διεκδί-
κησης του 82,33% της εται-
ρείας. 
Ο προβληματισμός εντείνεται!
Στόχος του ειδικού εκκαθαρι-
στή ήταν η ΕΒΖ να περάσει σε
χέρια ενός σοβαρού ξένου
επενδυτή, γι’ αυτό και η προ-
σωρινή επανεμφάνιση των
Γάλλων προκάλεσε μεγάλη χα-
ρά στην εγχώρια αγορά. Πάνω
από μία διετία, όπου η ΕΒΖ πω-
λείται, ηχηρά ονόματα διεθνών
οίκων ακούγονται ότι θέλουν
να αποκτήσουν την επιχείρηση,
ωστόσο στο τέλος ένας-ένας
αποχωρεί από το διαγωνισμό. 
Η Crystal Union έκανε την ίδια
κίνηση δύο φορές: την πρώτη
φορά, το Μάιο, όταν ο κ. Νίκος
Μαράντος αρνήθηκε να προ-
χωρήσει σε γενναία αναδιάρ-
θρωση των «κόκκινων» δανεί-
ων της εισηγμένης και τη δεύ-
τερη, τις προάλλες, όταν οι
Γάλλοι πληροφορήθηκαν ότι

για τα assets της ΕΒΖ θα δια-
πραγματεύονταν με τον ειδικό
εκκαθαριστή, αλλά και για τα
χρέη της με την Τράπεζα Πει-
ραιώς. 
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς,
που είναι και η πιστώτρια τρά-
πεζα της εταιρείας, θα προχω-
ρήσει σε αναδιάρθρωση του
συνόλου των δανείων της
ύψους 130 εκατ. ευρώ, αφότου
έρθει σε συμφωνία με τον όμι-
λο, που θα πλειοδοτήσει στο
διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος
αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2014. 

Ποιοί είναι οι
«μνηστήρες» και γιατί
δεν αρέσουν 
Το private equity fund York Ca-
pital Management ακούγεται

πολύ έντονα τον τελευταίο και-
ρό στη χώρα μας. Έχει δώσει
«ψήφο εμπιστοσύνης» στην
Ελλάδα, μπαίνοντας ως στρα-
τηγικός επενδυτής στην εισηγ-
μένη εταιρεία στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ,
επενδύοντας 100 εκατ. ευρώ.
Επίσης, συμμετέχει και στο με-
τοχικό κεφάλαιο της Costamare
του ομίλου Κωνσταντακόπου-
λου. 
Το αμερικανικό fund, ιδρυτής
του οποίου είναι ο James G.
Dinan, διαχειρίζεται κεφάλαια
της τάξεως των 14,4 δισ. δολ.
Επισκέπτεται συχνά-πυκνά την
Αθήνα και πραγματοποιεί στε-
νές επαφές με κορυφαίους Έλ-
ληνες επιχειρηματίες. Επιση-
μαίνεται πως το York Capital
εκδήλωσε ενδιαφέρον και για
το placement της Πειραιώς,
το 4,64% της Τράπεζας διατέ-
θηκε τον περασμένο μήνα. 
Δεν διαθέτει καμία εμπειρία
από την άσκηση management
σε ζαχαροβιομηχανία, γεγονός
που δεν αρέσει στην αγορά.
Αυτό όμως που προβληματίζει
περισσότερο είναι η τακτική
των ξένων funds, σύμφωνα με
την οποία, προχωρούν σε ανα-
διάρθρωση της επένδυσής
τους και κατόπιν πουλούν ξανά
το «προϊόν» με στόχο να κερ-
δίσουν. 
Γεννιέται, λοιπόν, το εύλογο
ερώτημα αν υπό την παρουσία
του York Capital, θα παραμεί-
νουν σε λειτουργία τα τρία ερ-
γοστάσια της ΕΒΖ. 
Για τη σερβική Sunoko, τα σχό-
λια ήταν αρνητικά ήδη από
τον πρώτο διαγωνισμό για την
απόκτηση του 82,33% της εται-
ρείας. Η συμμετοχή της και
αυτή τη φορά ήταν λίγο πολύ
αναμενόμενη, δεδομένων των
δύο θυγατρικών της ΕΒΖ στη
Σερβία. Στην περίπτωση της
Sunoko, το πρόβλημα έγκειται
στο ότι πιθανή στρατηγική της
θα είναι η ανάπτυξη των δύο
θυγατρικών και όχι το project
στην Ελλάδα, που είναι και το
φλέγον ζήτημα. 

Γάλλοι, με την Crystal Union, Πολωνοί, με τις Polski και Cukier
και Βούλγαροι, με την Litex Commerce είπαν «όχι» στην

απόκτηση του 82,33% της ΕΒΖ. Οι πρώτοι, εξηγήσαμε προηγουμένως
γιατί. Σχετικά με τους άλλους δύο, οι λόγοι είναι άγνωστοι. 
Ανατροπή στην ανατροπή και συνεπώς εκτιμήσεις για την
έκβαση του διαγωνισμού δεν μπορούν να γίνουν. Το τίμημα
είναι και πάλι το θέμα που «καίει», τα δάνεια ακόμα περισσότερο.
Όποιος από τους δύο υποψήφιους «μνηστήρες» προκριθεί στο
διαγωνισμό, θα πρέπει να διαπραγματευτεί για την αναδιάρθρωσή
τους. Εδώ το… πόκερ είναι πολύ σκληρό, οι Γάλλοι δεν το
άντεξαν το Μάιο. 
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έλαβε ως «κλη-
ρονομιά» δάνειο της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ από την υπό
εκκαθάριση ATEbank, δηλώνει θετική ως προς το ενδεχόμενο
επιμήκυνσης ή αναδιάρθρωσης του δανείου, κατηγορηματικά
αρνητική, ωστόσο, ως προς οποιοδήποτε «κούρεμα», που απο-
τελούσε μέχρι πρότινος και το ζητούμενο των ενδιαφερομένων. 
Η ΕΒΖ είναι χρεωμένη ως το… κόκκαλο! Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της χρήσης 2012-2013, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές
ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,96 εκατ. ευρώ στην
αντίστοιχη περσινή χρήση, ενώ ο κύκλος εργασιών της ανήλθε
σε 161,19 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,05%. Ωστόσο, ο ενο-
ποιημένος τζίρος ανήλθε σε 228,35 εκατ. ευρώ, συρρικνωμένος
μόλις κατά 0,27%, έναντι της περσινής χρήσης. Σημειωτέον
ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα απομείωσης αξίας
επενδυτικών ακινήτων αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και
με προβλέψεις για ενδεχόμενες απομειώσεις απαιτήσεων.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΖ ΜΕ ΓΑΛΛΟΥΣ, ΠΟΛΩΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ

Γύρισαν την πλάτη στην Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης τα «φαβορί» του διαγωνισμού για την
πώληση του 82,33%, δηλαδή Γάλλοι και Πολωνοί,
ενώ Σέρβοι και Αμερικανοί «μονομαχούν» πλέον 
για την απόκτηση του παραπάνω ποσοστού. 

Ανατροπή στην ανατροπή 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net) 

Αμερικανοί και Σέρβοι 
«μονομαχούν» για το 82,33% 

Πάνω από μία διετία,

όπου η πώληση 

της ΕΒΖ «σέρνεται»,

ηχηρά ονόματα

διεθνών οίκων

ακούγονται 

ότι θέλουν να

αποκτήσουν 

το 82,33%, αλλά 

στο τέλος ένας-ένας

κάνει πίσω 

την τελευταία στιγμή 



Η ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ ή ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τ
ον τελευταίο καιρό, με την

ενδυνάμωση του ενδιαφέ-
ροντος για την πρωτογενή
παραγωγή, με την αναζή-

τηση καλλιεργουμένων ειδών ήσσονος
σημασίας κατά το παρελθόν και με
την αύξηση του όγκου παραγωγής
εναλλακτικών προϊόντων, η σημασία
της χαρουπιάς στο χρηματιστήριο
των ελληνικών προϊόντων φυτικής
προέλευσης έχει ενισχυθεί και όλο
και περισσότεροι ενδιαφέρονται για
το φυτό και τα προϊόντα που μπορούν
να παραχθούν από αυτό. 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι εκείνοι
που θα αποφασίσουν να ασχοληθούν
σοβαρά με τη χαρουπιά και τα προ-
ϊόντα της, θα αποζημιωθούν και θα
αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό εισό-
δημα. 
Η ξυλοκερατιά κατάγεται από τη μέση
Ανατολή (Συρία - Παλαιστίνη), στις
δε μεσογειακές χώρες καλλιεργείται
από πολύ παλιά. Χώρες καλλιέργειάς
της είναι οι Συρία, Κύπρος, Τουρκία,
Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αλγερία,
Μαρόκο, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος,
έχει όμως επεκταθεί εδώ και αρκετά
χρόνια και σε περιοχές της Αυστραλίας,
της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Αμε-
ρικής, του Μεξικού και της Βόρειας
Αμερικής (Καλιφόρνια, Αριζόνα). 
Στην Ελλάδα η ξυλοκερατιά καλλιερ-

γείται, κυρίως, στην Κρήτη, αυτοφύεται
όμως και σε όλα τα γεωγραφικά δια-
μερίσματα της νότιας Ελλάδας και σε
αρκετά νησιά. 
Θυμάμαι στα τέλη της δεκαετίας του
’50 να κυκλοφορεί στα Χανιά, δίκην
ανεκδότου, ότι η Κρήτη παράγει και
εξάγει κυρίως δύο προϊόντα, «χαρού-
πια και… χωροφύλακες». 

Βοτανικά και άλλα
χαρακτηριστικά
Η χαρουπιά ανήκει στην οικογένεια
των ψυχανθών και είναι δένδρο αει-
θαλές, μέτριου έως μεγάλου μεγέθους,
βαθύρριζο και μακρόβιο. Ο καρπός

είναι χέδροπας, έχει σχήμα τοξοειδές,
χρώμα καστανό και μεσοκάρπιο σαρ-
κώδες, πλούσιος σε υδατάνθρακες
και περιέχει 10-16 σπέρματα σκληρά,
γυαλιστερά και κεραμόχροα. 
Η περίοδος ανθοφορίας της ξυλοκε-
ρατιάς είναι το φθινόπωρο, από τέλος
Αυγούστου μέχρι και το Νοέμβριο
και ωριμάζει τους καρπούς της από
τα τέλη Αυγούστου του επόμενου
χρόνου. Καρποφορεί σε απλούς αν-
θοφόρους οφθαλμούς, σε ξύλο ηλικίας
2-15 χρόνων. Παρουσιάζει τάση για
παρενιαυτοφορία. 
Είναι δένδρο βραδείας ανάπτυξης,
εισέρχεται σε αξιόλογη καρποφορία

τον όγδοο έως δέκατο χρόνο της ηλι-
κίας της, με την παραγωγική της ζωή
να υπολογίζεται σε 80 - 100 χρόνια.
Στη χώρα μας υπάρχουν δένδρα ξυ-
λοκερατιάς ηλικίας περίπου 200 χρό-
νων, με πολύ καλή παραγωγικότητα. 
Η χαρουπιά είναι είδος ανεμόφιλο,
μόνοικο και συνηθέστερα δίοικο, τα
δε καλλιεργούμενα δένδρα ξυλοκε-

ρατιάς στην Ελλάδα προέρχονται από
αυτοφυή με εμβολιασμό, που γίνεται
στο τέλος της άνοιξης. 

Προσαρμοστικότητα 
Η ξυλοκερατιά είναι δένδρο με πε-
ριορισμένες εδαφικές απαιτήσεις, ευ-
δοκιμεί σε διάφορα είδη εδαφών,
εκτός από τα πολύ αργιλώδη και υγρά
εδάφη και προσαρμόζεται ακόμα και
σε βραχώδη, ξηρά, επικλινή, αρκεί
να είναι μέτρια γόνιμα και να διαπερ-
νώνται από το ριζικό της σύστημα. 
Στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές
της χώρας, η χαρουπιά καλλιεργείται
με επιτυχία σε εδάφη ξηρά, πετρώδη
και ασβεστολιθικά και ως εκ τούτου
αξιοποιεί περιοχές ξηρές και άγονες,
που η οικονομική τους εκμετάλλευση
με άλλα είδη φυτών θα ήταν αδύνατη. 
Τα χαρούπια είναι ώριμα όταν ο φλοιός
τους αποκτήσει το χαρακτηριστικό
χρώμα της ποικιλίας που είναι το κα-
στανό και αυτό γίνεται από τέλος Αυ-
γούστου μέχρι τον Οκτώβριο. 
Η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια ή με
ραβδισμό, σε δύο ή τρία διαδοχικά
χέρια. 

Η χαρουπιά είναι ένα δένδρο
παραμελημένο, με μεγάλο
όμως ενδιαφέρον και με πολύ
μεγαλύτερη σπουδαιότητα
από αυτήν που κατά καιρούς
της έχει αποδοθεί. 

Από την αφάνεια στην πρώτη γραμμή

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

Το δένδρο της ξυλοκερατιάς καλλιεργείται για τους
καρπούς του, τα ξηλοκέρατα ή χαρούπια, που παλιότερα

θεωρούνταν, σχεδόν αποκλειστικά, καλή ζωοτροφή για τα
βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τους χοίρους. 
Τα χαρούπια, όμως, και τα σπέρματά τους έχουν

ποικίλες χρήσεις στη διατροφή του ανθρώπου
και στη βιομηχανία.
Μετά από την επεξεργασία και την απο-

φλοίωση των σπερμάτων με θειικό οξύ και
ξήρανση, τα έμβρυα διαχωρίζονται από τις

κοτυληδόνες και στη συνέχεια αλευροποιούνται και
το χαρουπάλευρο χρησιμοποιείται για την παρασκευή

αρτοσκευασμάτων ή ως φύραμα για γαλακτοφόρες
αγελάδες, ακόμη και για την παρασκευή συμπυκνωμένων

ιδιοσκευασμάτων (σούπες). Από τις κοτυληδόνες εξάγεται
κόμμι (σε ποσοστό 33%) που χρησιμοποιείται στην
υφαντουργία (φινίρισμα υφασμάτων), τη ζαχαροπλαστική,
τη βιομηχανία μπισκότων, κοσμητικών σκευασμάτων και
φωτογραφικών φιλμ. Ως ζαχαρούχος καρπός, τα χαρούπια
δίνουν μετά από ζύμωση και απόσταξη αλκοόλη σε ποσοστό
25%, τα δε άγουρα χαρούπια περιέχουν δεψικές ουσίες
και μια χρωστική, που χρησιμοποιείται για τη βαφή
υφασμάτων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Οι
φαρμακευτικές τους χρήσεις είναι γνωστές, κυρίως, για
τις φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος και ως
μαλακτικό, μετά δε από ειδική επεξεργασία παράγεται
προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο
του κακάο στη σοκολατοβιομηχανία. 

Χρησιμότητα

Είναι απολύτως βέβαιο 

ότι εκείνοι που θα

αποφασίσουν να

ασχοληθούν σοβαρά με 

τη χαρουπιά και τα προϊόντα

της, θα αποζημιωθούν 

και θα αποκτήσουν ένα

ικανοποιητικό εισόδημα
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ΚΟΝΔΥΛΙΑ                     120 ΕΚΑΤ. ΣΕ 52 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ωθηση εξωστρέφειας για το ελληνικό κρασί 

Σ
υγκεκριμένα, για το Εθνικό

Πρόγραμμα Στήριξης του
Αμπελοοινικού Τομέα εξα-
σφαλίστηκε συνολική χρη-

ματοδότηση ύψους 23.963.000 ευρώ
για κάθε έτος, από το 2015, η οποία
προβλέπεται να διατεθεί για τα μέτρα
«Προώθησης σε αγορές τρίτων χω-
ρών», «Αναδιάρθρωσης και μετατρο-
πής αμπελώνων» και «Επενδύσεων
σε επιχειρήσεις». Το γεγονός αυτό
συνιστά μια θεαματική αύξηση της
κοινοτικής χρηματοδότησης του εθνι-
κού προγράμματος κατ’ έτος, από τα
7,9 εκατ. ευρώ που ήταν έως το 2014,
στα 23,9 εκατ. από το 2015 και μετά,
καθώς απελευθερώθηκαν επιπλέον
πόροι ύψους 15,9 εκατ. ευρώ από τη
μεταφορά της ενιαίας ενίσχυσης των
αμπελώνων, η οποία επιπλέον θα ενι-
σχύει τους αμπελουργούς μέσω του
Πυλώνα Ι της ΚΑΠ. 
Οι πόροι του εθνικού προγράμματος
στήριξης κατ’ έτος, από το 2015 και
έπειτα, τους οποίους συνεισφέρει η
Ε.Ε. (κοινοτικοί πόροι), κατανέμονται
ως εξής: 
Προβολή και Προώθηση οίνων σε
τρίτες χώρες: 8.000.000 ευρώ. Το
μέτρο αυτό είναι συγχρηματοδοτού-
μενο και θα διατίθενται σε αυτό ετη-
σίως επιπλέον 4.800.000 ευρώ περίπου
εθνικοί πόροι, ενώ τα ιδία κεφάλαια
των δικαιούχων θα ανέλθουν σε
3.200.000 ευρώ. 
Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμ-
πελώνων: 10.000.000 ευρώ. Το μέτρο
είναι επίσης συγχρηματοδοτούμενο
και συνεισφέρουν με ίδια κεφάλαια

οι δικαιούχοι κατά 50% ή 75%, με
βάση την περιοχή σύγκλισης που
ανήκουν. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις:
5.963.000 ευρώ. Το μέτρο είναι, επίσης,
συγχρηματοδοτούμενο και θα συ-
νεισφέρουν με ιδία κεφάλαια οι δι-
καιούχοι κατά 50%.

Έμφαση στην προώθηση
Στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης
δίνεται έμφαση στη σημασία του ει-
δικού μέτρου στήριξης «Προώθηση
οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»,
μέσω της σημαντικής ενίσχυσης του
διαθέσιμου συνολικού προϋπολογι-
σμού, ο οποίος ανέρχεται σε 72 εκατ.

ευρώ (κοινοτική, εθνική και ιδία συμ-
μετοχή) για την πενταετία 2014-2018,
έναντι 36,3 εκατ. συνολικού προϋπο-
λογισμού της πρώτης πενταετίας
(2009-2013). 
Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικής θέσης του ελλη-
νικού κρασιού στις σημαντικότερες
αγορές τρίτων χωρών, όπως ΗΠΑ,
Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, κ.ά.
και, κατά συνέπεια, στην αύξηση των
εξαγωγών των ελληνικών συνεται-
ριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών
επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέ-
κρινε με Υπουργικές Αποφάσεις τα
52 προγράμματα προώθησης, ετήσιας
ή τριετούς διάρκειας, που αφορούν
στην υλοποίηση των δράσεων, του
ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση
οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». 
Ειδικότερα, εγκρίθηκαν:
8Δύο προγράμματα που αφορούν

την οριζόντια προβολή οίνων.

8Δύο σε επίπεδο περιφέρειας (Κρήτη,
Μακεδονία) ιδιωτικών και συνε-
ταιριστικών οινοποιητικών επιχει-
ρήσεων.

8Τρία σε επίπεδο ζώνης Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ
Σαντορίνη, ΠΟΠ Αμύνταιο) ιδιω-
τικών και συνεταιριστικών οινο-
ποιητικών επιχειρήσεων.

8Ένα σε επίπεδο περιφερειακής ενό-
τητας (Εύβοια).

8Οκτώ ομαδικά προγράμματα, εκ
των οποίων ένα με συνεταιριστικές
οινοποιητικές επιχειρήσεις. 

8Τριάντα έξι μεμονωμένων οινοποι-
ητικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων
δύο συνεταιριστικών. 

Οριζόντια προβολή
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην «ορι-
ζόντια» προβολή του ελληνικού κρα-
σιού στις διεθνείς αγορές, η οποία
πραγματοποιείται μέσω των προ-
γραμμάτων που υλοποιούν η Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου
και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και ο Ελληνικός
Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
(ΟΠΕ), οι οποίοι λαμβάνουν για το
σκοπό αυτό το 25% περίπου του συ-
νολικού προϋπολογισμού του μέτρου. 
Το μέτρο διανύει το 5ο έτος εφαρ-
μογής του και έχει ήδη παρουσιάσει
πολύ θετικά αποτελέσματα στη βελ-
τίωση της εικόνας του ελληνικού
κρασιού, στο άνοιγμα νέων αγορών
και στην επανατοποθέτηση του ελ-
ληνικού κρασιού στις παραδοσιακές

αγορές. Σημαντική είναι και η αύξηση
του εξαγωγικού εμπορίου των οι-
νοποιητικών επιχειρήσεων που συμ-
μετέχουν. 

«Σημαντικός πυλώνας»
«Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί
σημαντικό πυλώνα της αγροδια-
τροφικής μας πολιτικής και ο οίνος
ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν για
τη χώρα μας, που δίνει τον τόνο της
εξωστρέφειας που πρέπει να απο-
κτήσουμε για όλη μας την αγροτική
παραγωγή» δήλωσε ο κ. Τσαυτάρης,
προσθέτοντας ότι «στρατηγική μας
επιλογή είναι η ανάδειξη και προ-
ώθηση των ελληνικών οίνων, που
έχουν ταυτότητα και ποιότητα άμεσα
συνδεδεμένη με τον τόπο παραγω-
γής τους». 
Ο υπουργός κάλεσε όλους τους Έλ-
ληνες οινοπαραγωγούς «να αξιοποι-
ήσουν τις δυνατότητες που δίνονται
με τα μέτρα στήριξης του αμπελοοι-
νικού τομέα και ιδιαίτερα τη μεγάλη
δυνατότητα που δίνεται μέσα από
το μέτρο της προώθησης, σχεδιά-
ζοντας τη στρατηγική με την οποία
θα κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές
και θα καθιερώσουν το ελληνικό
κρασί ως επάξιο πρεσβευτή της ελ-
ληνικής διατροφικής κουλτούρας».
Σημείωσε, μάλιστα, ότι «κάθε τέτοια
προσπάθεια που φέρνει το ελληνικό
κρασί στη θέση που του αξίζει στην
παγκόσμια αγορά, μας βρίσκει ενεργό
σύμμαχο και υποστηρικτή».

Αποφάσεις για 52 προγράμματα ετήσιας ή τριετούς διάρκειας,
που αφορούν την υλοποίηση των δράσεων του ειδικού μέτρου
στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»,
υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Το μέτρο αποσκοπεί

στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικής θέσης

του ελληνικού κρασιού

στις σημαντικότερες

αγορές τρίτων χωρών,

όπως ΗΠΑ, Καναδάς,

Ρωσία, Κίνα, Ελβετία κ.ά.

και, κατά συνέπεια, 

στην αύξηση των

εξαγωγών των ελληνικών

συνεταιριστικών και

ιδιωτικών οινοποιητικών

επιχειρήσεων 
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Σ
ημαντικά αναμένεται

να είναι τα οφέλη και
για τους Έλληνες πα-
ραγωγούς, οι οποίοι

θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
τις νέες προκλήσεις. Μόνο που
αυτή τη φορά χρειάζεται σχέδιο,
πρόγραμμα και οργάνωση. 
Καθορίστηκαν, τελικά, οι κα-
νόνες βάσει των οποίων θα
«λειτουργήσει» την επόμενη
επταετία η νέα ΚΑΠ. Το Συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υιοθέτησε την πρόταση για την
αναθεώρησή της, με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος,
τον σωστό προσανατολισμό
και τη δίκαιη διανομή των ενι-
σχύσεων. 
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ο
προϋπολογισμός της ΚΑΠ για
την περίοδο 2014-2020 είναι
408,31 δισεκατομμύρια ευρώ
(38% του συνολικού προϋπο-
λογισμού της Ε.Ε.). Στον πρώτο
πυλώνα της ΚΑΠ (άμεσες ενι-
σχύσεις των εισοδημάτων και
δαπάνες που αφορούν τις αγο-
ρές) θα δαπανηθούν 312,73
δισ. (76,6%) και στον δεύτερο
πυλώνα (πολιτική αγροτικής
ανάπτυξης) 95,58 δισ. (23,4%)».
Οι βασικές αρχές της νέας ΚΑΠ,
αποτυπώνονται με τέσσερις
βασικές θέσεις: 
8 Τον κανονισμό που θέτει
τους κανόνες για τις άμεσες
ενισχύσεις στους αγρότες
(95/13). Αυτός ο κανονισμός
θέτει τους βασικούς κανόνες
για τις άμεσες ενισχύσεις στα
εισοδήματα των αγροτών, ώστε
να επιβραβεύονται για την πα-
ροχή δημοσίων αγαθών και
υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμ-
βάνει έναν αριθμό συγκεκρι-
μένων πλαισίων ενίσχυσης (ει-
δικά για τους νέους αγρότες,
τους μικρούς καλλιεργητές και
τους αγρότες που εργάζονται

σε περιοχές με φυσικούς πε-
ριορισμούς) και κανόνες για
την καταβολή ενός περιορι-
σμένου ποσού συνδεδεμένης
ενίσχυσης (συνδεδεμένης με
την παραγωγή). 
8 Τον κανονισμό που καταρ-
τίζει μία κοινή οργάνωση της
αγοράς για όλες τις αγορές
αγροτικών προϊόντων (96/13).
Ο κανονισμός για την ενιαία
Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ)
στοχεύει στον εκσυγχρονισμό,
την επέκταση και την απλο-
ποίηση των κανόνων σε ισχύ
σχετικά με τη δημόσια παρέμ-
βαση, την ιδιωτική αποθεμα-
τοποίηση, τα έκτακτα μέτρα
και την ενίσχυση σε συγκεκρι-
μένους τομείς καθώς και την
διευκόλυνση της συνεργασίας
ανάμεσα στον παραγωγό και
τις διεπαγγελματικές οργανώ-
σεις. 
8Τον κανονισμό για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης
(93/13). Ο κανονισμός για την
αγροτική ανάπτυξη καλύπτει
εκούσια μέτρα αγροτικής ανά-
πτυξης, τα οποία προσαρμό-
ζονται σε εθνικές και περιφε-
ρειακές ιδιομορφίες, μέσω του
οποίου τα κράτη-μέλη σχεδιά-
ζουν και συγχρηματοδοτούν
πολυετή προγράμματα κάτω
από ένα κοινό πλαίσιο σε συ-
νεργασία με την Ε.Ε. 
8 Τον κανονισμό για τη χρη-
ματοδότηση, τη διαχείριση και
τον έλεγχο της ΚΑΠ (οριζόντιος
κανονισμός) (94/13). Ο οριζόν-
τιος κανονισμός θέτει όρους
σχετικά με τις δαπάνες, το συμ-
βουλευτικό σύστημα των αγρο-
τών, τα συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου που πρέπει να ορ-
γανωθούν από τα κράτη-μέλη,
το σύστημα πολλαπλής συμ-
μόρφωσης και τις εκκαθαρίσεις
λογαριασμών.

ΤΟ 38% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

Νέα εποχή για τους αγρότες με τη νέα ΚΑΠ
Η επταετία 2014-2020 σηματοδοτεί μια νέα εποχή 
για τους αγρότες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η οποία μέσω της αναθεώρησης της ΚΑΠ, επενδύει
στον πρωτογενή τομέα ρίχνοντας το βάρος 
στο περιβάλλον, την καινοτομία και τους νέους
αγρότες. 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Μείωση του ποσού εισοδηματικής ενίσχυσης για τις μεγάλες καλλιέργειες (άρθρο 11): Εφαρμογή μιας
υποχρεωτικής μείωσης κατά 5% για ποσά πάνω από τις 150.000 ευρώ (με μία εξαίρεση για τα κράτη-

μέλη τα οποία χρησιμοποιούν πάνω από το 5% του εθνικού τους φακέλου άμεσων ενισχύσεων για την
αύξηση της ενίσχυσης των μικρών αγροτών με μία μορφή αναδιανεμητικής πληρωμής). 
Αναδιανεμητικές πληρωμές (άρθρο 41): Η επιλογή που δίνεται στα κράτη-μέλη να αναδιανέμουν τις άμεσες
ενισχύσεις εισοδήματος στους αγρότες, χρησιμοποιώντας έως το 30% των εθνικών τους φακέλων άμεσων
ενισχύσεων, ώστε να χορηγούν στους μικρούς αγρότες μία επιπλέον ενίσχυση για τα πρώτα εκτάρια για τα
οποία ενεργοποίησαν δικαιώματα ενισχύσεων (με μέγιστο τα 30 εκτάρια μίας μέσης έκτασης εκμετάλλευσης
ανά κράτος μέλος). 

Προκειμένου να διασφαλιστεί μία πιο δίκαιη διανομή των άμεσων εισοδηματικών
ενισχύσεων σε όλη την Ε.Ε. και να μειωθεί η σύνδεση με τις ιστορικές αναφορές, τα επίπεδα των άμεσων
ενισχύσεων ανά εκτάριο θα πρέπει να προσαρμοστούν προοδευτικά. 
Η συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ένωσης, λοιπόν, προβλέπει ότι όλα τα κράτη-
μέλη με άμεσες ενισχύσεις κάτω του 90% από τον μέσο όρο θα πρέπει να μειώσουν το ένα τρίτο της
διαφοράς ανάμεσα στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τώρα και σε αυτό το επίπεδο, φτάνοντας στο ελάχιστο
όριο έως το 2020. Αυτή η σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί αναλογικά απ’ όλα τα κράτη μέλη με άμεσες
ενισχύσεις πάνω από το μέσον όρο της Ε.Ε. 

Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποκαταστήσουν
τουλάχιστον μερικώς την ισορροπία του μέσου επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων
ανά εκτάριο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μέχρι το 2019. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με τη χρήση διάφορων μοντέλων, που μπορούν να εφαρ-
μοστούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Μία δυνατότητα είναι να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες, των οποίων
το επίπεδο ενισχύσεων ανά εκτάριο είναι κάτω του 90% του
εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου της χώρας, θα έχουν μία
αύξηση της αξίας των ενισχύσεών τους (με τουλάχιστον το
1/3 της διαφοράς ανάμεσα στο τωρινό επίπεδο και στο
90% του εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου). 
Με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου, τα κράτη-
μέλη πρέπει, ως γενικό κανόνα, να διασφαλίσουν
ότι μέχρι το 2019 η αξία όλων των δικαιωμάτων
ενισχύσεων φθάνει τουλάχιστον το 60% της
εθνικής ή περιφερειακής αξίας. 
Εκεί όπου το 60% οδηγεί σε μία απώλεια
μεγαλύτερη του 30% στα κράτη-μέλη που
εφαρμόζουν αυτό το όριο, η ελάχιστη
αξία μπορεί να μειωθεί ώστε να φθάσει
στο ανώτατο 30%. 
Για τους σκοπούς της εσωτερικής
σύγκλισης, τα κράτη-μέλη μπο-
ρούν, επίσης, να συνυπολο-
γίζουν και το 30% των ενι-
σχύσεων για το πρασί-
νισμα που λαμβάνουν
οι αγρότες.

Εξωτερική σύγκλιση:

Εσωτερική σύγκλιση (άρθρο 25):
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Σε όλα τα κράτη-μέλη επιτρέπεται ένα 8%
συνδεδεμένων ενισχύσεων και επιπλέον
2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. 
Τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποίησαν
πάνω από 5% συνδεδεμένων ενισχύσεων
μέσα σε ένα έτος κατά την περίοδο 2010-
2014, μπορούν να έχουν ένα όριο 13% συν
2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. 
Τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποίησαν
πάνω από 10% συνδεδεμένων ενισχύσεων
μέσα σε ένα έτος κατά την περίοδο 2010-
2014, μπορούν να αποφασίσουν να χρησι-
μοποιήσουν πάνω από το 13% μετά από
έγκριση της Επιτροπής. 

Οι αγρότες που λαμβάνουν λιγότερο από
2.000 ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις, θα εξαι-
ρεθούν από την ευθύγραμμη περικοπή των
άμεσων ενισχύσεων. 

Πιο αυστηροί κανόνες ώστε να αποφευχθούν
νομικά πρόσωπα, των οποίων η βασική
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, να διεκ-
δικούν άμεσες ενισχύσεις, ειδικά με την
πρόβλεψη υποχρεωτικής «αρνητικής λίστας»
για άτομα τα οποία εκ των προτέρων εξαι-
ρούνται από τις άμεσες ενισχύσεις, εκτός
κι αν μπορούν να αποδείξουν ότι η αγροτική
τους δραστηριότητα δεν είναι δευτερεύουσα.
Αυτή η λίστα περιλαμβάνει αεροδρόμια,

σιδηροδρομικές υπηρεσίες και μόνιμες
αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις. 

Υποχρεωτικό σύστημα που συμφωνήθηκε
για τον πυλώνα 1, με τη χρήση του 2% του
εθνικού ανώτατου ορίου.

Προαιρετικό σύστημα για τους αγρότες
που εισπράττουν έως 1.250 ευρώ. Εναλλα-
κτικές μέθοδοι υπολογισμού, ώστε να δι-
ευκολυνθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες των
κρατών-μελών. 

30% των άμεσων ενισχύσεων υπόκεινται
στην αξιολόγηση των καλλιεργητικών πρα-
κτικών, οι οποίες είναι ευεργετικές για το
περιβάλλον και το κλίμα, όπως, ειδικά, η
διαφοροποίηση της παραγωγής, η διατή-
ρηση μόνιμων βοσκοτόπων και η διαμόρ-
φωση «περιοχής οικολογικής εστίασης» σε
κάθε αγροτική εκμετάλλευση. 

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που καλύ-
πτονται από τα συστήματα για το περι-
βάλλον ή την πιστοποίηση του δεύτερου
πυλώνα, τα οποία αποδίδουν τουλάχιστον
ένα ισοδύναμο όφελος για το περιβάλλον
και το κλίμα, μπορούν να θεωρούνται ως
«ισοδύναμες πρακτικές». Η δυνατότητα
καταβολής ενίσχυσης της ΕΕ για το ίδιο
μέτρο πρασινίσματος από τον πρώτο και
τον δεύτερο πυλώνα (διπλή χρηματοδό-
τηση) αποκλείεται ρητά. 

Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι
στη συνολική γεωργική έκταση θα διατη-
ρείται μία ελάχιστη αναλογικά έκταση μό-
νιμων βοσκοτόπων. Η αναλογία αυτή μπορεί
να εφαρμόζεται σε εθνικό, περιφερειακό
επίπεδο ή ανά αγροτική εκμετάλλευση. 

Η ελάχιστη έκταση, όπου δεν θα υπάρχει
απαίτηση διατήρησης ΠΟΕ, είναι τα 15
εκτάρια αροτραίας καλλιέργειας. Το ποσοστό
θα αρχίσει από το 5% το 2015 και θα φτάσει
στο 7% το 2017 μετά από μία αναφορά
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μία σχετική
νομοθετική πρόταση. 

Οι ΠΟΕ εφαρμόζονται μόνο σε αροτραίες
εκτάσεις, όχι σε μόνιμους βοσκότοπους και
εκτάσεις με μόνιμες καλλιέργειες. 
Έχει συμφωνηθεί μία λίστα με επιλέξιμες
περιοχές ΠΟΕ (π.χ. εκτάσεις σε αγρανάπαυση,
ταράτσες, τοπία με εξαιρετικό ενδιαφέρον,
ζώνες ανασχέσεων, δασοκομία κ.ά.) καθώς
και εξαιρέσεις (π.χ. εκμεταλλεύσεις με άνω
του 75% της έκτασής τους να είναι βοσκό-
τοποι, περιοχές με μεγάλα δάση κ.λπ.). Το
παράρτημα Χ του κανονισμού περιλαμβάνει
έναν πίνακα, ο οποίος μπορεί να χρησιμο-
ποιείται από τα κράτη-μέλη με τους συντε-
λεστές μετατροπής και βαρύτητας, όταν
υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό εκταρίων
που καλύπτονται από περιοχή οικολογικής
εστίασης σε μία αγροτική εκμετάλλευση. 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις
(άρθρα 52 και 53):

Δημοσιονομική Πειθαρχία
(άρθρο 8):

Ενεργός αγρότης (άρθρο 9):

Νέοι αγρότες (άρθρο 50 και 51):

Μικρός καλλιεργητής
(άρθρο 61 έως 65):

Πρασίνισμα (άρθρα 43 έως 47):

Ισοδυναμία
(άρθρο 43 & παράρτημα I.X.):

Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων
(άρθρο 44):

Περιοχές Οικολογικής Εστίασης
(ΠΟΕ) (άρθρο 45 και παράρτημα X):

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 

Το σύστημα εγκρίσεως νέων φυτεύσεων ξεκινάει από το
2016 και θα διαρκέσει έως το 2030. 
1% ετήσια αύξηση σε φυτεύσεις αμπελιών. 
Τα τωρινά δικαιώματα για φύτευση αμπελιών θα επεκταθούν
από 3 έως 5 χρόνια ως μεταβατικό μέτρο.

Τέλος των ποσοστώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι τυποποιημένες διατάξεις για τις συμφωνίες ανάμεσα
στους τευτλοπαραγωγούς και τις επιχειρήσεις θα διατη-
ρηθούν και μετά το τέλος των ποσοστώσεων.
Η λευκή ζάχαρη παραμένει επιλέξιμη για ιδιωτική αποθε-
ματοποίηση. 

Οι ποσοστώσεις για το γάλα λήγουν το 2015. 
Συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις «του πακέτου για το
γάλα» για ομαλή ανάπτυξη του 2011. 

Επέκταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και
το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη κατά ένα μήνα. 
Διαδικασία προσφορών για το βούτυρο και το αποβου-
τυρωμένο γάλα σε σκόνη κάτω των ορίων. 
Μέγιστος όγκος για την αγορά σε καθορισμένες τιμές αυ-
ξημένος στους 50.000 τόνους για το βούτυρο. 
Συγκεκριμένα, τυριά ΠΟΠ/ΠΓΕ επιλέξιμα για ιδιωτική απο-
θεματοποίηση. 

Προγράμματα για τα σχολεία (άρθρα 22 και ακόλουθα):
Ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 90 εκατ. σε 150 εκατ.
ευρώ. 

Οι διατάξεις για τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών και τις διεπαγγελματικές ορ-
γανώσεις επεκτείνονται σε όλους τους τομείς, ώστε να
ενδυναμωθεί ο ρόλος των αγροτών στην εφοδιαστική
αλυσίδα. 

Δυνατότητα να υπάρχει οικονομική ενίσχυση για τη δη-
μιουργία ομάδων αγροτών υπό την αγροτική ανάπτυξη. 
Οργανώσεις παραγωγών στο ελαιόλαδο, τις αροτραίες
καλλιέργειες και τον τομέα βοδινού κρέατος έχουν το δι-
καίωμα να δεσμεύονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις
εκ μέρους των μελών τους, υπό συγκεκριμένες συνθήκες
και ακολουθώντας προστατευτικά μέτρα για τον αντα-
γωνισμό. 

Βελτιωμένοι κανόνες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να
αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά μπροστά σε απειλές
για σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της αγοράς που
μπορεί να επηρεάζουν οποιονδήποτε τομέα.
Επιπλέον, οικονομική ενίσχυση για κρίσεις, η οποία θα
προέρχεται από το Ταμείο Κρίσεων (τα ποσά του ταμείου
αυτού που δεν θα χρησιμοποιηθούν, θα επιστρέφονται
στους αγρότες μέσω των άμεσων ενισχύσεων). 

Προκειμένου το πακέτο της αναθεώρησης της ΚΑΠ να
είναι ευθυγραμμισμένο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας,
ένας αριθμός μέτρων σχετικά με την δημόσια παρέμβαση
και την ιδιωτική αποθεματοποίηση, το σύστημα για τα
σχολεία, τις εξαγωγικές επιστροφές και τον τομέα της
ζάχαρης θα υπόκεινται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα
του Συμβουλίου υπό το άρθρο 43 (3) της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 

Φύτευση αμπέλων (άρθρο 61 και ακόλουθα):

Ζάχαρη (άρθρα 124 και ακόλουθα):

Γάλα (άρθρα 148 και ακόλουθα):

Έκτακτα μέτρα (άρθρα 219 και ακόλουθα):

Δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική
αποθεματοποίηση (άρθρα 8 και ακόλουθα):

Οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές
οργανώσεις (άρθρα 152 και ακόλουθα):

Άρθρο 43 (3) διατάξεις σχετικές με τη Συνθήκη 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας (Σταθερή διάταξη): 
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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ «ΜΑΤΩΣΟΥΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,9 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΤΕ
ΤΗ ΡΟΥΛΕΤΑ
Τα «μυστικά» για να
παίξετε στους ναούς
της τύχης…

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο +7% ο δείκτης 
των προοπτικών
απασχόλησης για 
το α’ τρίμηνο του 2014

> 14-15

> 5
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«ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ» ΟΙ ΞΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Εναλλακτικά καταφύγια
χρηματοδότησης όσο 
η ρευστότητα… αργεί

ΦΘΗΝΗ Ή ΑΚΡΙΒΗ 
Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΓΟΡΑ;
Τέταρτο σε αποδόσεις
στον πλανήτη το 2013 
το Χρηματιστήριο Αθηνών!
Το crash test 
των αποτιμήσεων 
και η κερδοφορία 
των εισηγμένων
Τα 10 πρώτα χρηματιστήρια
σε αποδόσεις διεθνώς

>12-13

� «Φορτωμένα» με φόρους
45 δισ. ευρώ 
τα εκκαθαριστικά 
της επόμενης χρονιάς 

� Ποιες φορολογικές
ανατροπές
μας περιμένουν…

� Η κυβέρνηση καιροφυλαχτεί
για να «απαλλοτριώσει» μέρος
της προσδοκώμενης υπεραξίας
τα επόμενα χρόνια 

> 8-9

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2014

ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ
«ΜΑΧΗ» 
Σε ναρκοπέδιο 
η κυβέρνηση Σαμαρά, 
με εύθραυστη
κοινοβουλευτική
πλειοψηφία 



Οι φωστήρες του υπουργείου Οικονομικών
αφού δεν μπορούν να "πιάσουν" τη φο-
ροδιαφυγή, αποφάσισαν να τιμωρήσουν

τους υπερφορολογημένους πολίτες και θα τι-
μωρούν… με επιτόκιο, χειρότερο και από πι-
στωτικές κάρτες όποιον καθυστερεί να πληρώνει
τους φόρους του. 
Από την πρώτη μέρα καθυστέρησης θα "τρέχει"
τόκος που θα φτάνει ακόμα και το 18,5% για
έναν χρόνο καθυστέρησης ή το 40% για όποιον
δεν έχει εξοφλήσει τους φόρους του μέσα σε
24 μήνες! 
Στην ουσία υποχρεώνει τους συνεπείς φορολο-
γούμενους, που όμως δεν μπορούν να αντέξουν
την υπεφορολόγηση, ακόμη και να δανειστούν
από τοκογλύφους, αφού οι τράπεζες δεν δίνουν
πια δάνεια για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. 
Επίσης, με τις κατασχέσεις-εξπρές και όλα τα
άλλα εισπρακτικά μέτρα που έχει φέρει η κυ-
βέρνηση (όπως η διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο
που προβλέπει κατάσχεση εις χείρας τρίτων
χωρίς προειδοποίηση) το δημόσιο θα έχει ήδη
βάλει... χέρι στα περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη μέσα σε 6-12 μήνες. 
Αφού όμως δεν εξαιρεί όσους έχουν πραγ-
ματική δυσκολία πληρωμής, σημαίνει ότι ο
ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου δεν
είναι ικανός ούτε με ειδοποιήσεις, ούτε με
διασταυρώσεις, ούτε με άλλους τρόπους να
βρει ποιοί έχουν αντικειμενικό πρόβλημα και
ποιοί όχι να πληρώνουν τους φόρους τους. Στο
τέλος, έτσι, θα "γεννηθεί" και νέα γενιά ληξιπρό-
θεσμων χρεών.
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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«Σκοτεινές συμμαχίες» και διεθνή
δάκτυλο βλέπει ο Τούρκος πρω-
θυπουργός πίσω από τις καται-
γιστικές αποκαλύψεις για ένα τε-
ράστιο σκάνδαλο διαφθοράς
στην Τουρκία, στο οποίο φέρονται
να εμπλέκονται κορυφαίοι αξιω-
ματούχοι, μεταξύ των οποίων

δύο υπουργοί και ο γενικός δι-
ευθυντής της κρατικής τράπεζας
Halkbank. Οι σχετικές αποκαλύψεις
έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντι-
δράσεων στην πολιτική ζωή της
χώρας, ενώ πολίτες διαδηλώνουν
ζητώντας την παραίτηση της κυ-
βέρνησης. Ο Ταγίπ Ερντογάν έχει
δεσμευτεί να ξεσκεπάσει όλους
τους εμπλεκόμενους και ήδη έχει
προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις στη
διοίκηση της Αστυνομίας, ενώ
έχουν απαγγελθεί κατηγορίες
συνολικά σε 24 πρόσωπα. Ο Ερν-
τογάν βρίσκεται στην πιο δύσκολη
στιγμή της 10ετούς θητείας του
και το μέλλον κάθε άλλο παρά
εύκολο προμηνύεται.
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Όσα απλώς υποψιάζονταν πολλοί,
μετά τη δημοσιοποίηση της υπό-
θεσης Τσοχατζόπουλου, ήρθε να
επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό
τρόπο ο πρώην αναπληρωτής
γενικός διευθυντής Εξοπλισμών,
από το 1997 έως το 2002. Ο Αν-
τώνης Κάντας που βρίσκεται

ήδη στη φυλακή για την υπόθεση
των υποβρυχίων, έχει καταθέσει
συγκλονιστικά στοιχεία που απο-
καλύπτουν το κύκλωμα με τις
μίζες γύρω από τους αμυντικούς
εξοπλισμούς, το οποίο δεν λει-
τουργούσε μόνο μέσω τραπεζικών
λογαριασμών, αλλά και με μετρητά
ακόμα και μέσα σε σακβουαγιάζ
που έφταναν στο Πεντάγωνο! Ο
ίδιος δηλώνει ότι τον «λάδωναν»
για να υπογράφει χωρίς αντιρ-
ρήσεις και ερωτήσεις, ενώ το
ποσοστό που έπαιρνε έφτανε το
0,5% της συνολικής αξίας του
συμβολαίου. Και δεν ήταν καν
το πρώτο βιολί στη διαδικα-
σία…
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Η σχέση του παλιού στελέχους
της Ν.Δ. με το Μαξίμου δεν ήταν
καλή εδώ και καιρό. Μάλιστα, οι
«τοποτηρητές» της ηγεσίας στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμ-
ματος, στις «αναφορές» τους τον
τελευταίο καιρό ενέτασσαν τον
πρώην πρόεδρο της Βουλής

στους... ύποπτους για διαφορο-
ποίηση από τις κυβερνητικές επι-
λογές. Όπως έλεγαν, «ο Βύρωνας
έψαχνε αφορμή». Και τη βρήκε
στον ενιαίο φόρο για τα ακίνητα,
τον οποίο ανήγαγε σε «κόκκινη
γραμμή» για τον ίδιο και τον κα-
ταψήφισε, οδηγώντας τον Αντώνη
Σαμαρά στην απόφαση να τον
διαγράψει από την Κ.Ο. της ΝΔ.
Κάποιοι ψάχνουν ήδη να μάθουν
τα μελλοντικά σχέδια του Βύρωνα
Πολύδωρα, θεωρώντας ότι δεν
έχει έρθει ακόμα η ώρα της απο-
στρατείας. Άλλοι, πάλι, θεωρούν
ότι η ώρα αυτή έχει περάσει προ
πολλού, απλώς ο Βύρωνας δεν
το παραδέχεται... 
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Νέα τιμωρία 
στους υπερφορολογημένους

πολίτες

Ε ννέα μεγάλοι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, συνολικής ισχύος 218,5 MW, θα κατασκευαστούν
και θα λειτουργήσουν στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα

σε Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, έπειτα από την έγκριση περι-
βαλλοντικών όρων από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη. Με την ίδια απόφαση
εγκρίθηκε και η διασύνδεση των αιολικών πάρκων με το Κέντρο
Υπερυψηλής Τάσης Παλλήνης, στην Αττική, μέσω γραμμής με-
ταφοράς 150 κιλοβόλτ. Η κατασκευή των έργων αυτών θα
αποφέρει περίπου 262 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία,
ενώ κατά τη λειτουργία τους θα παράγουν ετησίως περίπου 506
GWh «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί περίπου
στο 1% της ηλεκτρικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό
σύστημα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αρι-
στερά του χαβιαριού.
Αν λάβει κανείς υπ'
όψιν τους ισχυρι-
σμούς τους, δεν εν-
διαφέρονται για

τους φτωχούς, αλλά
για τους έχοντες»

ΚΩΣΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

υπουργός Ανάπτυξης

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ



Η
επάνοδος της τρόικας τον
Ιανουάριο σηματοδοτεί με-
γάλους πονοκεφάλους για
το οικονομικό επιτελείο,

καθώς πέραν όλων των άλλων, (η
κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων ή η
μείωση των εργοδοτικών εισφορών
κατά 3,9%), θα πρέπει να αποφασίσει
από πού θα κόψει δαπάνες ή από πού
θα αυξήσει τα έσοδα για να κλείσουν
οι «τρύπες» που ανοίγουν από το ΦΠΑ
στην εστίαση και το φόρο ακινήτων,
ενώ θα πρέπει να προσδιοριστεί και
το χρηματοδοτικό κενό της περιόδου
2014-2016. 
Από τον έλεγχο της τρόικας θα εξαρτηθεί
και η εκταμίευση των 4,9 δισ. ευρώ
της δόσης του Δεκεμβρίου, που ανα-
μένεται την άνοιξη του 2014. 
Το ελληνικό δημόσιο έχει να πληρώσει
τον προσεχή Ιανουάριο (11/1/2014)
1,8 δισ. ευρώ για την εξόφληση ομο-
λόγων που λήγουν και τα οποία βρί-
σκονται στα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ
και των Κεντρικών Τραπεζών. Με το
1 δισ. ευρώ που έχει απομένει από τη

δόση του Ιουνίου και ένα μέρος του
«πρωτογενούς πλεονάσματος» θα
εξοφληθούν τα 1,8 δισ. ευρώ. 
Και αν δεν επαρκεί το πρωτογενές
πλεόνασμα, θα συμπληρωθεί με λίγο
παραπάνω εσωτερικό δανεισμό μέσω
των εντόκων γραμματίων. 
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το ελ-
ληνικό δημόσιο δεν μπορεί να καλύψει
τις λήξεις δημόσιου χρέους του Μαΐου
που αγγίζουν τα 5,6 δισ. ευρώ, χωρίς
να έχει «εισπράξει» τις δόσεις του Δε-
κεμβρίου από τον EFSF και το ΔΝΤ
που αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ. 

Εύθραυστη η κυβερνητική
πλειοψηφία
Εύθραυστη είναι πλέον η κυβερνητική
πλειοψηφία, μετά την ψήφιση των κρί-
σιμων ψηφοφοριών για τον Ενιαίο
Φόρο Ακινήτων και των πλειστηριασμών
και τη διαγραφή του βουλευτή της
Ν.Δ., Βύρωνα Πολύδωρα, αφού μένει
με 153 βουλευτές, γεγονός που ανα-
μένεται τις επόμενες ημέρες να πυ-
ροδοτήσει πολιτικά σενάρια. Στην ψη-
φοφορία για τον ΕΝΦΙΑ η πλειοψηφία
έχασε άλλον έναν βουλευτή και μάλιστα
με απήχηση στη βάση της λαϊκής
δεξιάς, εξ ου ίσως και οι προσωπικές
επιθέσεις που δέχεται μετά τη διαγραφή
του ο Βύρων Πολύδωρας. Ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής δεν έχει ανοίξει
ακόμα τα χαρτιά του –είναι άλλωστε
νωρίς ακόμα– αλλά είναι σαφές ότι
δεν σκοπεύει να ιδιωτεύσει. 
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι
αν η κυβέρνηση με πλειοψηφία 153
εδρών μπορεί να περάσει δύσκολες
αποφάσεις – μην ξεχνάμε ότι μπροστά
μας είναι το χρηματοδοτικό κενό και
ό,τι μέτρα απαιτηθούν για την απομείωση
του ελληνικού χρέους σε μια συζήτηση
που θα ξεκινήσει τον προσεχή Απρίλιο
– και βεβαίως αν μπορεί να ξεπεράσει
τον σκόπελο των ευρωεκλογών, σε

περίπτωση που τα κόμματα της συγ-
κυβέρνησης υποστούν ήττα σε αυτές. 
Είναι πλέον σαφές ότι ο πρωθυπουργός
σε βραχύ σχετικά χρόνο βρίσκεται
μπροστά σε μείζονες αποφάσεις και
σε διαμόρφωση σχεδιασμού που αφορά
τις δυνάμεις που θα στηρίξουν την
κυβέρνηση, πιθανόν τον ανασχηματισμό
της στις αρχές του έτους, αλλά και
τον χρόνο διεξαγωγής των βουλευτικών
εκλογών. Η επίθεση των «γαλάζιων»
βουλευτών, ιδίως αυτών της λεγόμενης
«λαϊκής δεξιάς» στον υπουργό Οικο-
νομικών, προϊδεάζει για ενδοκυβερ-
νητικές εξελίξεις. 
Η αποχώρηση-διαγραφή του Βύρωνα
Πολύδωρα εκ των πραγμάτων φέρνει
πιο κοντά τις εκλογές, αφού δημιουργεί
το ερώτημα ποιος θα είναι ο επόμενος
και πόσο μπορεί να αντέξει η κυβερ-

νητική πλειοψηφία ή αν ο πρωθυ-
πουργός θα πάρει την πρωτοβουλία,
θέτοντας εκείνος το διακύβευμα και
επιλέγοντας την κατάλληλη στιγμή. 
Το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα μοιάζει
με μαγική εικόνα. Ο πρωθυπουργός
διαβεβαιώνει ότι τα δύσκολα τελείωσαν
και ότι το 2014 θα είναι χρονιά ανά-
καμψης και επιστροφής της ελληνικής
οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Ωστόσο, η διαπραγμάτευση με την
τρόικα είναι ανοικτή. Ο κ. Σαμαράς
έχει διαβεβαιώσει Βρυξέλλες-Βερολίνο
ότι όλα -άλλα όλα- τα συμφωνηθέντα
θα περάσουν και ότι ελέγχει το πολιτικό
σκηνικό στην Ελλάδα, καθώς επίσης
ότι σε περίπτωση αποχώρησης βου-
λευτών υπάρχουν άλλοι που θα στη-
ρίξουν τη σωτηρία της χώρας. 
Μετά από αυτές τις διαβεβαιώσεις, εν-

δεχόμενη πολιτική διαπραγμάτευση
που θα άλλαζε πτυχές του αδιέξοδου
ελληνικού προγράμματος έχει απο-
κλειστεί. Κάθε φορά που το θέτει ο κ.
Σαμαράς στους συνομιλητές του τον
παραπέμπουν στην τρόικα, η οποία
επιμένει στον κατάλογο των δεσμεύ-
σεων. Οι εταίροι μας δίνουν αφειδώς
τα εύσημά τους μόνο όταν η κυβέρνηση
περνάει τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί
και ανεξαρτήτως των επιδόσεων της
ελληνικής οικονομίας και της κοινω-
νικής δυστυχίας που επιφέρουν. 
Εν τω μεταξύ οι περισσότεροι βουλευτές
της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ είναι στα όριά
τους, η κοινωνική δυσφορία είναι
έντονη και όποτε επιστρέφουν στις
εκλογικές τους περιφέρειες γίνονται
αποδέκτες έντονης διαμαρτυρίας από
τους ψηφοφόρους του. 
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ΣΕ… ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με την τρόικα η επόμενη «μάχη»

Ανώτατη κυβερνητική
πηγή διαβεβαίωσε ότι 
οι εκλογές θα γίνουν 
το 2016, ενώ 
η επάνοδος της τρόικας
τον Ιανουάριο
σηματοδοτεί μεγάλους
πονοκεφάλους για 
το οικονομικό επιτελείο

Αρκετοί πολιτικοί πα-
ρατηρητές βλέπουν

καταιγιστικές πολιτικές
εξελίξεις, κάνοντας λόγο
και για εκλογές και για
νέα κυβέρνηση μετά τις
εκλογές του Μαΐου, οι
οποίες θα στείλουν πολ-
λαπλά μηνύματα με το πο-
λιτικό σκηνικό να μοιάζει
με κινούμενη άμμο. 
Στο κοινωνικό πεδίο η κα-
τάσταση επιδεινώνεται ρα-
γδαία και δυστυχώς θα
δούμε εικόνες εξαθλίωσης,
που θα φέρουν τους πο-
λίτες απέναντι στη κυβέρ-
νηση και σε όλο το πολιτικό
σύστημα. Στο πεδίο της
οικονομίας η κατάσταση

βαίνει σταθερά προς το
χειρότερο. 
Πολλοί είναι αυτοί που
εκτιμούν αυτές οι κατα-
στάσεις θα έχουν σοβαρές
επιπτώσεις σε κυβερνητικό
επίπεδο και, σύμφωνα με
τους ίδιους, μοιάζει προ-
διαγεγραμμένη η διακοπή
της συμβίωσης Ν.Δ.-ΠΑ-
ΣΟΚ στην κυβέρνηση, κα-
θώς το ΠΑΣΟΚ, ως ο αδύ-
ναμος κρίκος, είναι δεδο-
μένο ότι θα σπάσει, με
άλλα στελέχη του να
οδεύουν προς την κίνηση
των «58» και άλλα προς
τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ πι-
θανό δε να έχουμε ρήξη,
λόγω του αποτελέσματος

των Ευρωεκλογών και στο
εσωτερικό της Νέας Δη-
μοκρατίας. Όμως, παρά
αυτά τα σενάρια, ανώτατη
κυβερνητική πηγή απάν-
τησε στα σενάρια για πρό-
ωρες εκλογές, διαβεβαι-
ώνοντας ότι οι εκλογές
θα γίνουν το 2016. 
«Κάθε φορά έρχονται σε-
νάρια για να αντικαταστα-
θούν από κάποια άλλα και
πάει λέγοντας. Εκλογές
θα έχουμε το 2016», απάν-
τησε σε συνομιλία με δη-
μοσιογράφους. Σε ερώ-

τηση για το εάν προκαλεί
ανησυχία το κλίμα στο ΠΑ-
ΣΟΚ απάντησε αρνητικά.
«Όχι, γιατί υπάρχει συνεί-
δηση και ο τόπος είναι πά-
νω απ’ όλα» είπε χαρα-
κτηριστικά. 
Ερωτώμενος για το εν-
δεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να
καταψηφίσει την όποια
πρόταση για την προεδρία
της Δημοκρατίας, είπε
πως «η άρνηση φέρνει
ευθύνη και τις ευθύνες
τις καταλαβαίνει ο ελλη-
νικός λαός».

4Κυβέρνηση: Εκλογές το 2016

Με 153 πλέον βουλευτές, η κυβέρνηση ξεκινά από
τώρα την προετοιμασία για τον τέταρτο γύρο
διαπραγματεύσεων με την τρόικα, προκειμένου 
να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Οι εκπρόσωποι των
δανειστών αναμένονται στην Αθήνα στο διάστημα
από 10 έως 20 Ιανουαρίου και από την έκβαση 
του τεστ θα κριθεί η εκταμίευση της δόσης 
του Δεκεμβρίου, ύψους 4,9 δισ. ευρώ.



Π
αρότι όλο και λιγότεροι Έλ-
ληνες ποντάρουν όλο και
μικρότερα ποσά, το χρήμα
θα συνεχίζει να κινείται

στους… ναούς της τύχης και τα φετινά
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. 
Τα καζίνο αυτές τις ημέρες έχουν την
τιμητική τους. Τα τυχερά παιχνίδια δεν
απειλούνται από την κρίση. Όταν χρε-
οκοπούν μεγάλες βιομηχανίες, κλείνουν
τράπεζες και εκατομμύρια άνθρωποι

χάνουν τις δουλειές τους, τα τυχερά
παιχνίδια ευδοκιμούν μόνο. Η κοινωνία
όμως τίθεται σε πολύ σοβαρό κίνδυνο.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρί-
σκονται στο έλεος της σχεδόν ανίατης
μορφής ψυχολογικής εξάρτησης - της
παιχνιδομανίας. 
Ο παίκτης στο καζίνο ξεχνά ότι στα
τυχερά παιχνίδια ο διοργανωτής έχει
το πάνω χέρι και όσοι τζογάρουν είναι
«αιμοδότες». 

Όπως έχει επισημανθεί από διεθνείς
στατιστικές, η ρουλέτα δίνει στο καζίνο
κέρδος, ίσο με το 20% του τζίρου και
το Μπλακ Τζακ το 26%. Όπως και στην
γκανιότα των χαρτοπαικτικών λεσχών,
έτσι και στο καζίνο, υπάρχει η «μαθη-
ματική γκανιότα», που σημαίνει ότι σε
κάθε γύρα της μπίλιας στη ρουλέτα,
έτσι κι αλλιώς το τραπέζι θα έχει
κέρδος 2,7% (αφού ποντάρονται 37
νούμερα, αλλά πληρώνονται 36). 
Η εικόνα του παίκτη που καταγράφει
σε μπλοκάκι τους προηγούμενους
αριθμούς και σημειώνει κάθε καινούριο
αποτέλεσμα στη ρουλέτα είναι συνήθης. 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να αποδειχθεί
αποτελεσματική; 
Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών απο-
δεικνύει μαθηματικώς ότι, εξετάζοντας
ένα μεγάλο πλήθος αποτελεσμάτων
της ρουλέτας, οι 37 αριθμοί εμφανίζονται
με την ίδια συχνότητα. Το ίδιο ισχύει

και με το μαύρο και κόκκινο. 
Οι πιθανότητες να βγει οποιοσδήποτε
αριθμός ή να έρθει κόκκινο και μαύρο
είναι μοιρασμένες. 
Θυμάστε το τεστ λογικής που ρωτάει
«αν έχετε ένα κέρμα και παίζοντας
"κορόνα - γράμματα" έρχεται εννιά
συνεχείς φορές "κορόνα", πόσες πι-
θανότητες έχει να έρθει "γράμματα"
τη δέκατη φορά»; 
Η απάντηση είναι 50%, όσες πιθανότητες
δηλαδή έχει να έρθει και "κορόνα"! 
Η τακτική λοιπόν να διπλασιάζει κανείς
το ποσό που ποντάρει στο μαύρο, για
παράδειγμα, όσο βλέπει ότι καθυστερεί
να βγει, ευελπιστώντας πως την επόμενη
φορά θα έρθει, το πιο πιθανό είναι να
σας κάνει να ξεμείνετε από λεφτά,
παρά να ρεφάρετε... 
Το ίδιο αναποτελεσματική είναι η...
μέθοδος των τόξων. Επειδή
οι αριθμοί στη ρουλέτα
είναι σκορπισμένοι και
όχι τοποθετημένοι δια-
δοχικά από το μηδέν
ως το 36, η μέθοδος
αυτή καλεί τον παί-
κτη να ποντάρει σε
αριθμούς που αντι-
στοιχούν σε γειτονικές
φέτες στο δίσκο της
ρουλέτας. 
Δίνεται, λοιπόν, η εντύπωση
ότι, αντί να ποντάρει, για παρά-
δειγμα, στη σειρά αριθμών από το ένα
ως το 12 (που είναι διασκορπισμένα),
καλύτερο είναι να ποντάρει δώδεκα
γειτονικούς αριθμούς στη ρουλέτα-
πίτσα, για να καλύψει έτσι το 1/3 της. 
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Οι Έλληνες έχουν τον τζόγο στο… αίμα τους, αν
αναλογισθεί κανείς ότι πριν από λίγα χρόνια το

«Πάμε Στοίχημα» του ΟΠΑΠ, σε απόλυτα νούμερα,
είχε τον μεγαλύτερο τζίρο απ’ όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Παρότι όλο και λιγότεροι Έλληνες ποντάρουν
όλο και μικρότερα ποσά, το χρήμα θα συνεχίζει να
κινείται στους ναούς της τύχης. 
Ο παράνομος τζόγος υπολογίζεται στα 5 δισ. ευρώ,
αν και το ποσό αυτό δείχνει μάλλον υπερβολικό. 
Ο διαδικτυακός τζόγος ακολουθεί αυξητική τάση, γι’
αυτό όλο και περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη,
μεταξύ αυτών και η ελληνική, υποχρεώνονται να νο-
μοθετήσουν την ελεγχόμενη ανάπτυξη των παιχνιδιών

μέσω Ιnternet (στοίχημα, πόκερ, καζίνο κ.ά.). 
Σημαντική αύξηση στους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου
που τζογάρουν ηλεκτρονικά, μεγάλη μερίδα των
οποίων το κάνει συστηματικά, εντοπίζει τελευταία
έρευνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ετήσιας έρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επι-
χειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, περίπου 400.000 Έλληνες on-line καταναλωτές
ασχολούνται με το διαδικτυακό τζόγο. Αξιοσημείωτο
είναι πως ένας στους τέσσερις Έλληνες χρήστες του
Διαδικτύου που στοιχηματίζουν online, το κάνουν σε
τακτική βάση, καθώς ο αριθμός τους, σύμφωνα με το
ELTRUN, ανέρχεται στις 100.000.

4 Με μικρότερα ποσά οι Έλληνες «κυνηγούν» την τύχη τους

ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

Πώς να νικήσετε τη ρουλέτα… 
«Το θέμα», λένε οι άνθρωποι του τζόγου, 
«είναι να μη ‘‘στεγνώσει’’ ο παίκτης, γιατί 
έτσι και ‘‘στεγνώσει’’, το παιχνίδι σταματάει». 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κρίση 
δεν έχει ακριβώς «στεγνώσει» τους παίκτες. 

Παμπάλαιες 
αποτυχημένες μέθοδοι 

Πολλοί από αυτούς που αγαπούν
τη ρουλέτα, χρησιμοποιούν παμπά-
λαιες αποτυχημένες μεθόδους, όπως
οι κάτωθι: 

διπλασιάζουν το στοίχημα όταν
χάσουν, 

συνεχίζουν να διπλασιάζουν έως
ότου κερδίσουν ή φθάσουν το όριο
του τραπεζιού,

διπλασιάζουν το στοίχημα και
προσθέτουν μία μονάδα όταν χάσουν
έως ότου φθάσουν στο όριο του
τραπεζιού,

ποντάρουν στο χρώμα/τόξο/αριθ-
μούς που έχουν παρουσιαστεί,

ποντάρουν αντίθετα στο χρώμα/τό-
ξο/αριθμούς που έχουν παρουσια-
στεί,

ποντάρουν στον αριθμό που πα-
ρουσιάζεται πάνω από μία φορά,

ποντάρουν στον αριθμό που έχει
πολύ καιρό να παρουσιαστεί.
Αν οι γνώσεις γύρω από το πώς παί-
ζεται το παιχνίδι της ρουλέτας είναι
περιορισμένες, μπορείτε να ξεκινήσετε
ποντάροντας συντηρητικά στο μαύρο
- κόκκινο, στα μονά - ζυγά, στα με-
γάλα - μικρά, εδώ λογικά έχετε πι-
θανότητες να κερδίσετε 50%.
Το κέρδος σας όμως, θα είναι μία
φορά το ποσό που έχετε ποντάρει. 
Αν επιλέξετε να ποντάρετε σε 1 από
τα 36 νούμερα της ρουλέτας και
κερδίσετε, θα πάρετε το ποσό που
έχετε βάλει στο συγκεκριμένο νού-
μερο επί 35 φορές. Οι συνδυασμοί
των αριθμών που μπορείτε να πον-
τάρετε στη ρουλέτα είναι άπειροι. 
Μη σας ξενίσει το να δείτε κάποιον
συμπαίκτη σας να ποντάρει σε αρκετά
νούμερα. Απλώς εφαρμόζει τη «μέ-
θοδο των τόξων», όπως λέγεται
στη γλώσσα του καζίνου. 
Σύμφωνα με αυτήν, ποντάρει κανείς
σε διαδοχικά νούμερα, όπως αυτά
εμφανίζονται στον κύκλο της ρου-
λέτας, άσχετα αν είναι διασκορπι-
σμένα στο τραπέζι όπου βάζετε τις
μάρκες. Πρόκειται βέβαια για τεχνική
που μπορεί να εφαρμοστεί από πε-
πειραμένους παίκτες και μάλλον
δεν αφορά τους νεοφώτιστους. 
Αν κερδίζετε, μην παρασυρθείτε και
ξεφύγετε από τον στόχο που έχετε
βάλει. Καλό είναι να διακόψετε το
παιχνίδι, αν κερδίζετε τα διπλάσια
χρήματα από αυτά που έχετε βάλει
ως στόχο να παίξετε. 
Ο νόμος των πιθανοτήτων αναφέρει
ότι δεν μπορείτε να κερδίζετε επ'
άπειρον!
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Τ
ην ώρα που οι προ-
οπτικές ανάπτυξης στη
χώρα μας είναι ακόμα
αδύναμες, οι ελληνικές

εισηγμένες απευθύνονται σε
εναλλακτικά επενδυτικά κατα-
φύγια, προκειμένου να «ισο-
φαρίσουν» τις απώλειες στη
ρηχή εγχώρια αγορά. Βέβαια,
το ενδιαφέρον που υφίσταται
από ξένους θεσμικούς επενδυτές
για το ελληνικό Χρηματιστήριο
είναι μεγάλο… βοήθημα. 
Όπως αναφέρουν επιχειρημα-
τικοί κύκλοι, η απομάκρυνση
του ενδεχομένου Grexit για την
Ελλάδα και η εμφάνιση πρω-
τογενούς πλεονάσματος καθι-
στούν τη χώρα σε νέα αναδυό-
μενη ευρωπαϊκή αγορά με με-
γάλο μεν κόστος, αλλά υψηλά,
δε, κέρδη. 
Τη φετινή χρονιά ξένοι επενδυτές
έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης»
σε εισηγμένες του Χ.Α., απο-
κτώντας συμμετοχή στο μετοχικό
τους κεφάλαιο, γεγονός που
εξέπνευσε θετικά μηνύματα σε
μία τόσο διψασμένη αγορά για
ρευστό όσο η ελληνική. Υπεν-
θυμίζεται πως τα πρώτα δειλά
σημάδια σημαντικού επενδυ-
τικού ενδιαφέροντος από το
εξωτερικό φάνηκαν στο Road-
wshow στη Νέα Υόρκη τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο. 
Σπουδαίοι ξένοι οίκοι και διεθνή
funds που διαχειρίζονται πολλά
δισεκατομμύρια ευρώ μπήκαν
ως στρατηγικοί επενδυτές σε
εισηγμένες επιχειρήσεις, όπως

στο Μυτιληναίο, στην Eurobank
Properties, στη ΓΕΚ Τέρνα, ενώ
«παρών» είχαν και στην επιτυχή
ανακεφαλαιοποίηση των συ-
στημικών τραπεζών. Σημειώνεται
ότι η αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου (ΑΜΚ) της Eurobank εκ-
κρεμεί ακόμα. 
Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί
πως οι παραπάνω όμιλοι θεω-
ρούνται από τα καλά «χαρτάκια»
του Χ.Α., που σημαίνει πως οι
ξένοι «ψαρεύουν» ελληνικές
εταιρείες με αυξημένη εξω-
στρέφεια και καλές διασυνδέσεις
στο εξωτερικό, ενώ την ίδια
στιγμή οι διοικήσεις των εισηγ-
μένων θέλουν να εξασφαλίσουν
φθηνότερη χρηματοδότηση από
τις διεθνείς αγορές, χωρίς όμως
να χαλάσουν τις πελατειακές
τους σχέσεις με τις ελληνικές
τράπεζες. 

Τα deals
Από τις πιο επιτυχημένες κινή-
σεις-ματ διεθνών επενδυτών
θεωρείται του Mr Fairfax, του
κ. Prem Watsa, με την είσοδό
του αφενός στο μετοχικό κε-
φάλαιο του ομίλου Μυτιληναίου
και αφετέρου με την αποστολή
δικού του εκπροσώπου στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Eu-
robank Properties. Η δυναμική
είσοδος του καναδικού fund
στην εγχώρια αγορά προμηνύει
μεγάλα deals για την οικονομία
της χώρας μας, σχολιάζουν επι-
χειρηματικοί παράγοντες, γε-
γονός, που όπως αναφέρουν
οι ίδιοι, δικαιολογεί και την προ-
τίμηση του κ. Watsa στις top
εισηγμένες του Χ.Α. 

Η Fairfax απέκτησε συμμετοχή
άνω του 5% στο κεφάλαιο του
Μυτιληναίου, η οποία πρόκειται
να ξεπεράσει και το 10%, ενώ
παράλληλα κατέχει και το 15%
στην Eurobank Properties, πο-
σοστό που αναμένεται να έχει
ανέλθει στο 42%. 
Αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο
μέτοχο πλέον στον Μυτιληναίο,
με την αγορά να υποστηρίζει
πως κύριος στόχος είναι οι συμ-
μαχίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με επιχειρηματικούς
κύκλους, η Fairfax μέσω της
Μυτιληναίος, ενδέχεται να «χτυ-
πήσουν» μαζί μεγάλες απο-
κρατικοποιήσεις, όπως η Λάρκο,
συγκροτώντας έναν ενεργειακό
όμιλο με μεγάλη δραστηριότητα
στα μεταλλεύματα, διεκδικώντας
στο άμεσο μέλλον την παράλ-
ληλη εισαγωγή του σε ένα από
τα μεγάλα διεθνή Χρηματιστή-
ρια.
Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον
του κ. Watsa «απλώνεται»,
εκτός του real estate και της
ενέργειας και στις τράπεζες,
καθώς πληροφορίες θέλουν το

καναδικό fund να συμμετέχει
στην ΑΜΚ της Eurobank, κάτι
που προμήνυαν και οι καλο-
καιρινές επαφές του ιδιοκτήτη
του με στελέχη της Τράπεζας. 
Επίσης, η διάθεση του 4,64%
της Τράπεζας Πειραιώς ήταν
μία μεγάλη επιτυχία για την εγ-
χώρια επιχειρηματική αγορά.
Το placement «σάρωσε», με
το βιβλίο προσφορών να ανοίγει
και να κλείνει μέσα σε μόλις
τέσσερις ώρες και με τους Αμε-
ρικανούς σε πρώτο πλάνο! Οι
ξένοι θεσμικοί έβαλαν στην αύ-
ξηση της Τράπεζας και ακο-
λούθως με αγορές μετοχών
πάνω από 800 εκατ. ευρώ, ενώ
μετά και το placement το ποσό
ξεπερνά το 1,3 δισ. ευρώ. Τα
funds, τα οποία εισήλθαν στο
μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς,
είναι αμερικανικά και αποτελούν
τα πλέον ηχηρά ονόματα. Πρό-
κειται για το Third Point, το Bau-
post, το York Capital και άλλα
γνωστά hedge funds, κυρίως
αμερικανικά. 
Σημειώνεται πως οι διεθνείς
οίκοι που «πρωταγωνιστούν»

σε ελληνικές επενδύσεις είναι
κυρίως οι York Capital Man-
agement, που «έριξε» 100
εκατ. ευρώ στη δική μας ΓΕΚ
Τέρνα ως στρατηγικός επενδυ-
τής, η Dromeus Capital, η LNG
Capital και η CQS LLP. Το πιο
αξιοσημείωτο δε, είναι πως για
πρώτη φορά μετά από τέσσερα
χρόνια τοποθετήθηκαν σε ελ-
ληνική τράπεζα και συγκεκρι-
μένα στην Πειραιώς αμερικανικά
συνταξιοδοτικά ταμεία. Τα pen-
sion funds, όπως λέγονται, απο-
τελούν μακροπρόθεσμους επεν-
δυτές. 
Οι ελληνικές εισηγμένες που
προσελκύουν ξένους επενδυτές
είναι οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Ελ-
λάκτωρ, ΕΛΠΕ, Jumbo και Fol-
lie-Folli. Κριτήριο αποτελεί σα-
φώς η υψηλή τους κεφαλαι-
οποίηση στο Χ.Α. 

Εκδόσεις ομολόγων
Εισηγμένες όπως, τα ΕΛΠΕ, ο
ΟΤΕ, η Frigoglass, ο Μυτιληναίος
και η Τιτάν παλαιότερα δανεί-
στηκαν από τις διεθνείς αγορές,
δηλώνοντας «παρών» μέσω
εκδόσεων ομολογιακών δα-
νείων, κυρίως μετατρέψιμων
σε μετοχών. 
Οι εκδόσεις στέφθηκαν με από-
λυτη επιτυχία, συμβάλλοντας
στην ανάκαμψη του επενδυτικού
κλίματος στην Ελλάδα. 
Σημαντική έκδοση και εδώ, η
επιτυχής ολοκλήρωση του place-
ment της ΜΕΤΚΑ (Μυτιληναίος),
ποσοστό 6,1%, με έσοδα 40,2
εκατ. ευρώ μέσω ταχείας δια-
δικασίας, με ιδιωτική τοποθέτηση
σε θεσμικούς επενδυτές.

«Αιμοδότες» αποτέλεσαν για τις
εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών κορυφαίοι ξένοι επενδυτικοί 
οίκοι και μεγάλα διεθνή funds το 2013, 
στον απόηχο του υψηλού προβλήματος
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν εδώ 
και μία τετραετία. 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
malainou@xrimaonline.gr

Τη φετινή χρονιά ξένοι επενδυτές έδωσαν
«ψήφο εμπιστοσύνης» σε εισηγμένες του
Χ.Α., αποκτώντας συμμετοχή στο μετοχικό
τους κεφάλαιο, γεγονός που εξέπνευσε
θετικά μηνύματα σε μία τόσο διψασμένη
αγορά για ρευστό όσο η ελληνική

Σύμφωνα με χρηματιστη-
ριακούς και επιχειρη-

ματικούς κύκλους, το 2014
αναμένεται να αυξηθεί το
ενδιαφέρον των ξένων
επενδυτικών οίκων για την
έκδοση εταιρικών ομολό-
γων ελληνικών επιχειρή-
σεων. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται οι συχνές επισκέψεις
ξένων οίκων στην Αθήνα,
όπως της UBS, της Citi-
group, της Morgan Stanley
και της JP Morgan και οι
επαφές τους με εκπροσώ-
πους κορυφαίων ελληνι-
κών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι τα νέα εται-
ρικά ομόλογα, που θα εκ-
δοθούν μέχρι το τέλος του
πρώτου τριμήνου 2014, θα
έχουν επιτόκια πολύ υψη-
λότερα από το Euribor (ξε-
κινώντας από 3%-3,5%
στις καλύτερες των περι-
πτώσεων) και πολύ χαμη-
λότερα από το μέσο επι-
τόκιο του τραπεζικού δα-
νεισμού. 
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«Αιμοδότες» οι ξένοι για
τις ελληνικές εισηγμένες!



T
ο τέλος του 2013 σε πολιτικό
επίπεδο «αμαυρώθηκε», δυ-
στυχώς, από δύο ακραία περι-

στατικά, που προσβάλλουν και «ξε-
φτιλίζουν» θεσμούς, αλλά και το πο-
λιτικό μας σύστημα. Δύο πολιτικά πρό-
σωπα: ένας πρώην υπουργός της Ν.Δ.
συλλαμβάνεται να οδηγεί το αυτοκίνητό
του με πλαστές πινακίδες, ενώ ένας
βουλευτής της Αριστεράς εμφανίζεται
να εισπράττει «μπόνους» ενός εκα-

τομμυρίου ευρώ από την Τράπεζα στην
οποία εργαζόταν υπερασπίζοντας τα
δικαιώματα των εργαζομένων… Τί να
πει κανείς όταν και οι δυο τους, άλλα
έλεγαν στο παρελθόν από αυτά που
πράττουν σήμερα; Θλίβομαι ως πολίτης
που στον 21ο αιώνα πρόσωπα χωρίς
την απαιτούμενη σοβαρότητα, επάρκεια
και επαγγελματική συνείδηση, ο ένας
«βολεύεται» να μην πληρώνει τα τέλη
κυκλοφορίας και ο άλλος –αριστε-

ρός...– εισπράττει «χρυσά μπόνους»,
όταν 1,5 εκατ. Έλληνες είναι άνεργοι
και το 70% του ελληνικού λαού είναι
στο όριο της φτώχειας. 
Και εδώ ταιριάζει… γάντι εκείνος ο
στίχος του Καβάφη που λέει: «Κι αν
δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου
όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε
τουλάχιστον: όσο μπορείς να μην την
εξευτελίζεις»... 

ΝΙΚ.Σ.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
Πες, πες, πες, το πίστεψε η βουλετίνα ότι
είναι πολιτικό... μέγεθος και αποφάσισε να
χαράξει νέα πορεία, εκτός ΑΝ.ΕΛ. Τα μελλοντικά
της σχέδια παραμένουν έως τώρα άγνωστα,
αν και πολλά ακούγονται. Τα μισά να ισχύουν,
καθόλου δεν θα πλήξουμε...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Αποφασισμένος να σηκώσει το «γάντι» που
έχει ρίξει η εσωκομματική αντιπολίτευση του
ΠΑΣΟΚ είναι ο πρόεδρος του κόμματος, όπως
φάνηκε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής. Όμως από αυτή τη μάχη κρίνεται
και η τύχη της κυβέρνησης...

Κουμπαράς 
«μεταμελημένων»!

Ξάφνιασε πολ-
λούς η πρωτο-
βουλία του ανα-
πληρωτή υπουρ-
γού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊ-
κούρα, ο οποίος

δημιούργησε ένα ειδικό λογα-
ριασμό ή, αν προτιμάτε, έναν
κουμπαρά «μεταμελημένων»
πολιτικών –και όχι μόνο– στον
οποίο θα κατατίθενται τα λεφτά
που θα επιστρέφονται από μίζες.
Στο λογαριασμό αυτό, στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, υπέρ του ελ-
ληνικού Δημοσίου «θα μπαίνουν»

τα ποσά που προέρχονται από
προϊόντα εγκληματικών ενερ-
γειών. Σίγουρα αυτή η κίνηση
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αφού οι πόροι που θα συγκεν-
τρώνονται θα διοχετεύονται σε
υποδομές και ιδιαίτερα σε Παι-
δεία, Υγεία και Πρόνοια. Ας ελ-
πίσουμε ότι αυτή η πρωτοβου-
λία-σταθμός, που κινείται στη
σωστή κατεύθυνση, θα ανοίξει
το δρόμο και για άλλες τέτοιες
δράσεις. 

Εθνική Τράπεζα: 100ετής
παρουσία στα Γιάννενα
Η αρχαιότερη ελληνική τράπεζα
της Ελλάδας, η Εθνική, τιμώντας

τον ιδρυτή και πρώτο πρόεδρό
της Γεώργιο Σταύρου, αλλά και
τα 100 χρόνια από την απελευ-
θέρωση των Ιωαννίνων, έστειλε
το δικό της ξεχωριστό μήνυμα
προς όλους μέσα από μία εθνική
έκθεση-αφιέρωμα, τα εγκαίνια
της οποίας έγιναν παρουσία του
Ηπειρώτη Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Κάρολου Παπούλια.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά
και ο διευθύνων σύμβουλος
της Εθνικής, Αλέξανδρος Τουρ-
κολιάς, «η Τράπεζα, στα πλαίσια
της πολιτικής για αμεσότερη
επικοινωνία με το παραγωγικό
δυναμικό της χώρας, αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες να στηρίξει
τις επιχειρήσεις που χαρακτη-
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Δεν είναι μόνο οι Nεοδημοκράτες που προστρέχουν διαρκώς στον πρώην πρωθυπουργό.
Και ο Αλέξης Τσίπρας μόνο τυχαία δεν επικοινώνησε μαζί του...

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Απών από τις κρίσιμες ψηφοφορίες του Σαββάτου στη Βουλή ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
επικαλούμενος ασθένεια, αλλά έδωσε το «παρών» την επομένη, στην Κεντρική Επιτροπή.
Και νεκρούς ανασταίνουν τα εσωκομματικά...

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ
Βαριές κουβέντες για τον Βύρωνα Πολύδωρα είπε η βουλευτής της Ν.Δ., λίγο μετά το «όχι»
στον ΕΝΦΙΑ και τη διαγραφή του από το κόμμα. Λίγη εγκράτεια δεν βλάπτει...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
Ο πρώην υπουργός, που δήλωνε μετανιωμένος μετά τη σύλληψή του για τις πλαστές πινακίδες,
πήρε αναβολή από το δικαστήριο, δηλώνοντας ασθενής και βρέθηκε στη... Μαλαισία για
διακοπές! Να τον χαιρόμαστε...

Όλο και περισσότερο θα γίνεται
συνείδηση ότι μια τέτοια υψη-

λού πολιτισμού και για τούτο
νωθρή ανθρωπότητα, σαν την
τωρινή της Ευρώπης, έχει ανάγκη
όχι μονάχα τους πολέμους, αλλά
τους μεγαλύτερους και φοβερό-
τερους πολέμους – συνεπώς πε-
ριόδους υποτροπής στη βαρβα-
ρότητα – για να μην απολεσθεί
εξαιτίας των μέσων της κουλ-
τούρας η ίδια η κουλτούρα και
η ύπαρξή της». Αυτά τα έγραψε
ο Νίτσε (1844 – 1900), στην
εποχή του. Σας σοκάρουν; Προ-
φανώς. Όμως, είναι σαφές πως
τα πράγματα στην Ευρώπη ή αν
θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα ωθούν κάποιοι στα άκρα, με
νεοφιλελεύθερες πολιτικές συν-
δυασμένες με... σοβιετικής αν-
τίληψης και λογικής μέτρα (!),
που διαλύουν το παν. Και μπορεί
κάποιες χώρες, με ισχυρή εθνική
ταυτότητα και συνοχή να ανθί-
στανται, αλλά βρέθηκε και γι’
αυτές το «φάρμακο» εκ μέρους
των διεθνιστών του προλεταριάτου
(που αναζητούν το νέο προλε-
ταριάτο) ή του κεφαλαίου (που
αναζητούν και αυτοί το νέο –
φτηνό- προλεταριάτο): οι μετα-
νάστες. 
Φυσικά, οι εξελίξεις θα είναι
απρόβλεπτες, μετά τα όσα με-
θόδευσαν και εξακολουθούν να
μεθοδεύουν οι Βρυξέλλες, που
είτε δεν λαμβάνουν τα μηνύματα
των καιρών είτε λειτουργούν ως
Δούρειοι Ίπποι κάποιου σχεδίου

ανασκολόπισης της Ευρώπης και
των ιδεωδών της, ενόψει της
επέλασης της παγκόσμιας δια-
κυβέρνησης. Κάποτε, στην Ολ-
λανδία τριγυρνούσε ένας τύπος,
ονόματι Πιμ Φόρτουιν. Στην Ιταλία,
κυκλοφορεί σήμερα ο Πέπε Γκρί-
λο. Αλλού, αναμένεται επέλαση
των ριζοσπαστών της Δεξιάς στις
κάλπες και στην Ελλάδα, ενδε-
χομένως αριστεριστική και να-
ζιστική επέλαση και όπως και
να έχει μηδενιστική, αν τουλά-
χιστον πιστέψουμε τις δυσοίωνες
προβλέψεις κάποιων που «δια-
βάζουν» τις προθέσεις των στο-
μαχόφρονων που το 2009 ψή-
φισαν για τον ανεκδιήγητο «λεφτά
υπάρχουν». 
Ήδη, σε πολλές χώρες καταβάλ-
λεται συστηματική προσπάθεια
για την απαξίωση των παραδο-
σιακών κεντροδεξιών και κεν-
τροαριστερών κομμάτων. Πάντως,
η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, όπως αυτή θα προ-
κύψει στις επικείμενες εκλογές,
δεν θα είναι η καλύτερη και αυτό
είναι το μόνο σίγουρο. Και όλοι
εμείς, θα υποστούμε τις συνέπειες
της ψήφου «τιμωρίας», μιας και
κάποιοι, χρησιμοποιώντας το
«κακό» αποτέλεσμα ως άλλοθι,
θα προσπαθήσουν να παρακάμ-
ψουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
δίνοντας νέες και πιο διευρυμένες
αρμοδιότητες στην άνευ δημο-
κρατικής νομιμοποίησης Ευρω-
παϊκή Επιτροπή των διορισμένων
ανθρώπων του συστήματος.

(niko.hidi@yahoo.com)

Του ΝΙΚΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

Θα υποστούμε
τις συνέπειες 
της ψήφου «τιμωρίας» 



H
τελευταία έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου
που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι κό-
λαφος για την τρόικα. Μία έκθεση που

καταγράφει λεπτομερώς ότι το σχέδιο διάσωσης
για την Ελλάδα από το 2010, αλλά και αυτά που
ακολούθησαν για άλλες χώρες με κρίση χρέους,
ήταν λάθος –από τη διαμόρφωσή του μέχρι την
υλοποίησή του. Πρόκειται για μία έκθεση που
δεν συνιστά μια απλή… κίτρινη κάρτα στην τρόικα,
αλλά ουσιαστικά την αποδοκιμάζει. Κατά τη γνώμη
μας ευθύνη βαραίνει τους αξιωματούχους των

Βρυξελλών, αφού η δημοσιονομική
λιτότητα δημιούργησε ένα απέραντο
χάος και αντί να αλλάξει τα δε-
δομένα οδήγησε τις χώρες αυτές
σε βαθιά ύφεση, ενώ δεν περιόρισε
την επέκταση της κρίσης σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Φαίνεται ότι
αυτή η έκθεση αποτελεί προαναγ-
γελία αλλαγών προς το καλύτερο…
ίδωμεν!

ΝΙΚ.Σ.

Ηχώρα μας αναλαμβάνει και τυπικά από την
1η Ιανουαρίου τη σκυτάλη της Προεδρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζοντας με θε-

τικές επιδόσεις: πρωτογενές πλεόνασμα
και επικείμενη ανάκαμψη.
Όπως είπε και ο πρωθυπουργός Αν-
τώνης Σαμαράς, η προεδρία αυτή
είναι «προεδρία ελπίδας», τόσο για
την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη. Σί-
γουρα το επόμενο εξάμηνο, αν δεν
αλλάξει κάτι δραματικά, θα έχει
γίνει το πρώτο βήμα εξόδου της
χώρας από την κρίση και επανόδου

της στις αγορές, κάτι για το οποίο, πάντως,
χρειάζεται η συναίνεση και η συνεργασία των
κομμάτων του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, η
Ευρώπη δείχνει τον τελευταίο καιρό πως ανα-
γνωρίζει ότι η χώρα μας έχει κάνει το πρώτο
μεγάλο βήμα. Για την ίδια την Ευρώπη, κρυφαία
πρόκληση είναι πλέον η νομοθετική διαδικασία
για την τραπεζική ενοποίηση και μάλιστα πριν
από τις Ευρωεκλογές, αφού από την έκβασή
της θα κριθεί εν πολλοίς η επιτυχία όχι μόνο
της Ελληνικής Προεδρίας, αλλά και το μέλλον
της χώρας μας.

ΝΙΚ.Σ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
«Ξινή» βγήκε στον υφυπουργό Οικονομικών
η διαδικασία στη Βουλή για τον ΕΝΦΙΑ και
τους πλειστηριασμούς, αφού κατέληξε στο
νοσοκομείο, όπου του έγινε αφαίρεση πέτρας
από το νεφρό! Τέλος καλό, πάντως, για τον
υφυπουργό και την κυβέρνηση...

ρίζονται από καινοτομία, εξω-
στρέφεια και ανταγωνιστικό-
τητα». Η Εθνική Τράπεζα, η Τρά-
πεζα όλων των Ελλήνων, είναι
πάντα παρούσα και σ’ αυτή τη
δύσκολη οικονομική φάση για
τη χώρα, ανοίγοντας το δρόμο
και σε άλλες να τη μιμηθούν. 

ΝΙΚ.Σ.

Κάτι τρέχει με τον Πάνο!
Πέπλο μυστη-
ρίου κάλυπτε,
έως τα μέσα της
εβδομάδας, τις
κινήσεις του
προέδρου των

ΑΝ.ΕΛ. και την απουσία του

από τις κρίσιμες κοινοβουλευ-
τικές διαδικασίες του περα-
σμένου Σαββατοκύριακου, την
ώρα μάλιστα που το σκηνικό
στο εσωτερικό του κόμματός
του πήρε... φωτιά, μετά και την
ανεξαρτητοποίηση της Ραχήλ
Μακρή. Επισήμως, ο Πά-
νος Καμμένος απουσίαζε
σε αποστολή της Βουλής
στο εξωτερικό. Ποια απο-
στολή, όμως, έγινε πα-
ραμονές Χριστουγέννων
και ποιοι άλλοι συμμε-
τείχαν σε αυτή; Μήπως
τελικά κάτι τρέχει με
τον πρόεδρο των
ΑΝ.ΕΛ.;

QUIZ: 
Ποιος βουλευτής των

ΑΝ.ΕΛ. «σκύλιασε» επει-
δή η Ραχήλ Μακρή τον...

πρόλαβε την ώρα που
ετοιμαζόταν κι
εκείνος να εγκα-
ταλείψει το

κόμμα;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Αναρωτιόνται πολλοί, πώς είναι
δυνατόν το ιδεολογικό μωσαϊκό

που συνθέτει τον ΣΥΡΙΖΑ, να πείθει
τόσους συμπολίτες μας, ώστε να
του δίνουν δυσανάλογες δυνάμεις
στις δημοσκοπήσεις, αν δούμε την
ιστορική πορεία του χώρου με όλες
του τις κατά καιρούς εκφράσεις
στη διάρκεια της μεταπολίτευσης.
Φυσικά, είναι εντελώς επιδερμική
η ανάλυση της δήθεν ιδεολογικής
αποδοχής, εκ μέρους μεγάλου τμή-
ματος της κοινωνίας, του κόμματος
της ανανεωτικής αριστεράς. Ούτε
έγιναν ξαφνικά μαρξιστές οι Έλληνες
ούτε και αποφάσισαν να προσεγ-
γίσουν επαναστατικά ή ανατρεπτικά
την πολιτική. Σίγουρα άστεγοι
οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, που δεν μπορούν
να δεχθούν τη νεοφιλελεύθερη
πολιτική των 4 τελευταίων ετών,
είναι οι πρώτοι που έδωσαν άνεμο
ανόδου στα «πανιά» της Κουμουν-
δούρου και ίσως σε κάποιους αέρα
στα μυαλά. Γιατί οι περισσότεροι
πολίτες που στρέφονται προς τον
ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι οργισμένοι με
το πολιτικό σύστημα και το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι η ανα-
τροπή για την ανατροπή, εύκολα
μετά από τυχόν εκλογές, λόγω
ατυχήματος, μπορεί να απαιτήσουν
την υλοποίηση των προεκλογικών
υποσχέσεων και τότε το «ωσαννά»
μπορεί στη στιγμή να γίνει «σταύ-
ρωσον αυτούς». Εννοείται με ανα-
γκαίο προαπαιτούμενο να σχηματίσει
ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Θα πει κάποιος ότι απ’ ό,τι φαίνεται
μέχρι σήμερα η οριακή διαφορά
με τη Ν.Δ. κάνει αυτό το σενάριο
μάλλον ανέφικτο, άρα απομακρύνει
και τoν κίνδυνο της κρίσεως, επι-
τρέποντας την αντιπολιτευτική ρη-

τορεία και υποσχεσιολογία να «δια-
τίθενται» εκ του ασφαλούς. Άρα
μένει το πιθανότερο σενάριο της
πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα στην
υποθετική περίπτωση που κάποιο
ατύχημα οδηγήσει τη χώρα σε πρό-
ωρες εκλογές και της αναζήτησης
συνεργασιών για βιώσιμο κυβερ-
νητικό σχήμα. Μένει φυσικά να
δούμε τί θα υπάρχει από τα υπόλοιπα
κόμματα μετεκλογικά, καθώς τα
διλήμματα θα είναι πολωτικά και
εξοντωτικά για τα περισσότερα από
αυτά. Βέβαια, αν η όλη υπόθεση
εργασίας τοποθετηθεί μετά τις ευ-
ρωεκλογές, που πιθανότατα θα
εκδώσουν και τη ληξιαρχική πράξη
εκλογικής εξαφάνισης του βενι-
ζελικού ΠΑΣΟΚ, και με την προ-
βλεπόμενη περαιτέρω συρρίκνωση
των ΑΝΕΛ και της ΔΗΜΑΡ, τότε πι-
θανόν να έχουμε μια πολιτική χαρ-
τογραφία που να αποτελείται από
Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ.
Αυτή η πολιτική εξέλιξη προφανώς
δεν δίνει συνεργασίες, είτε είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα είτε είναι η
Ν.Δ. Άρα, ή πάμε σε απόλυτη ακυ-
βερνησία και πολιτική αστάθεια ή
σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας,
όπως αυτές που ζήσαμε πρόσφατα,
που όλοι στο προσκήνιο τις «στή-
ριζαν» και στο παρασκήνιο τους…
έσκαβαν τον τάφο. Ή αναγκαστικά
θα ζήσουμε το πλέον απίθανο μέχρι
σήμερα σκηνικό, της συνεργασίας
των δύο άσπονδων μονομάχων.
Δεν είναι τυχαίο πως το τελευταίο
διάστημα σε πολιτικοεπιχειρηματικές
συναντήσεις διακινείται και προ-
ωθείται η ιδέα του μεγάλου συνα-
σπισμού, ή καλύτερα του μεγάλου
συμβιβασμού, για μια ακόμη φορά
«για το καλό του τόπου».

Σχεδιάζουν 
το «μεγάλο συμβιβασμό»

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)

>>
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ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τα αδύνατα δυνατά κάνει ο διευθυντής του
ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει τη δραματική εικόνα
των οικονομικών του κόμματος. Ήδη έχει
περιορίσει τα μηνιαία έξοδα στα 110.000
ευρώ από 2 εκατ. πριν από λίγα χρόνια. Έτσι
είναι όταν λεφτά δεν υπάρχουν! 

Α. Σαμαράς: Ελπίδα για την Ελλάδα

Ευρωβουλή: Απέτυχε η τρόικα 



του αφορολόγητου, όσοι έχουν μεσαίας
τάξης εισοδήματα από ενοίκια και όσοι
είχαν φοροαπαλλαγές για ενοίκια, δί-
δακτρα και ασφάλιστρα θα «σηκώσουν»
το βάρος των επιπλέον εσόδων από
φόρους που προβλέπει ο προϋπολο-
γισμός του 2014. 
Σχεδόν διπλάσιους φόρους που φθάνουν

τα 8 δισ. ευρώ, καλούνται να πλη-
ρώσουν για το 2014 χιλιάδες ιδιο-

κτήτες ακινήτων, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες,

μικρομεσαίοι και ατο-
μικές επιχειρήσεις. 

Οι φόροι αυτοί
που για το
2014 θα κά-

νουν… τη διαφο-
ρά στα κρατικά ταμεία
είναι αυξημένοι κατά

77% σε σχέση με τους
φετινούς των 4,4 δισ. ευρώ. Βάσει αλ-
λαγών και μέτρων που ψηφίστηκαν
ακόμη και το 2012, αλλά θα τεθούν σε
ισχύ από την Πρωτοχρονιά, έρχονται
περισσότεροι φόροι για τη μεγαλύτερη
μερίδα των φυσικών προσώπων, τα
οποία καλούνται να «σηκώσουν» και
άλλα βάρη, ενώ όμως ήδη γογγύζουν
για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους προς την εφορία. 
Στον προϋπολογισμό του 2014 ανα-
μένεται αύξηση των φορολογικών εσό-
δων συνολικά κατά 2,3 δισ. 
Πάντως, το μεγαλύτερο βάρος θα «ση-
κώσουν» μισθωτοί, επιχειρήσεις και οι
ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο φόρος εισοδή-
ματος αναμένεται να φέρει έσοδα 12,9
δισ. (αύξηση 11,5%) και οι φόροι στην
περιουσία θα φέρουν 3,93 δισ. (αύξηση
41,4%). Το νέο φορολογικό, που θα
ισχύσει από τον Ιανουάριο, φέρνει
φόρους 2,3 δισ.: 
8Νέες φορολογικές κλίμακες για μι-
σθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους
επαγγελματίες 1,144 δισ.
8Φορολόγηση τόκων των καταθέσεων
230 εκατ. 
8Φορολόγηση κερδών επιχειρήσεων
582 εκατ. 
8Ειδικό τέλος επιτηδεύματος ελεύ-
θερων επαγγελματιών 199 εκατ. 
Από εισόδημα και περιουσία επιπλέον
11,2% στα έσοδα: 
8Κατάργηση της κλίμακας εισοδήματος
που ισχύει έως σήμερα και θέσπιση
νέας με μόνο τρία κλιμάκια για μισθωτούς
και συνταξιούχους. 
8Κατάργηση του αφορολόγητου των
5.000 ευρώ και αντικατάσταση του με
σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ,
σε όσους έχουν εισόδημα έως 21.000

ευρώ, η οποία θα μειώνεται κατά 100
ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος. 
8Κατάργηση φοροαπαλλαγών για τό-
κους στεγαστικών δανείων, ενοίκια κύ-
ριας κατοικίας και των παιδιών που
σπουδάζουν, ασφάλιστρα και δίδακτρα
φροντιστηρίων. 
8Νέο τρόπο υπολογισμού του φόρου
εισοδήματος, ο οποίος θα υπολογίζεται
ανάλογα με την πηγή προέλευσης του
εισοδήματος. 
8Αλλαγή της κλίμακας φορολόγησης
των ελεύθερων επαγγελματιών, κα-
ταργείται το αφορολόγητο των 5.000
ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται ούτε η έκ-
πτωση φόρου των 2.100 ευρώ. 
8Αυτοτελή φορολόγηση του εισοδή-
ματος που προκύπτει από ακίνητα με
συντελεστή 10% για το εισόδημα έως
12.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον
ποσό. 
Πάντως, η απώλεια εσόδων από φυσικά
πρόσωπα προϋπολογίζεται να καλυφθεί
από την αύξηση κατά 137,3% του φόρου
εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα, ώστε
να μπουν στα δημόσια ταμεία 3,89 δισ.
ευρώ, ενώ παράλληλα οι 150 μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις της χώρας κα-
λούνται να επιστρέψουν το φόρο εισο-
δήματος που αντιστοιχεί στα αφορο-
λόγητα αποθεματικά που δημιούργησαν
έως το 2003 και κρίθηκαν ότι παρα-
βιάζουν την κοινοτική νομοθεσία. 
Παράλληλα, θα εισπραχθούν 2,65 δισ.

ευρώ από το νέο φόρο ακινήτων το
2014 και επιπλέον: 
8Περίπου 1 δισ. ευρώ, τα οποία θα ει-
σπραχθούν το 2014, αλλά θα καταγρα-
φούν στο τελικά στο προηγούμενο έτος,
καθώς αφορούν αποπληρωμή δόσεων
για φορολογικές υποχρεώσεις του 2013. 
8Επιπλέον 280 εκατ. ευρώ προβλέπεται
να εξασφαλιστούν από την είσπραξη
των 2 τελευταίων μηνιαίων δόσεων
των Φόρων Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
για τα έτη 2011, 2012 και 2013, τους
2 πρώτους μήνες του 2014, 
8Επιπλέον έσοδα από την επιβολή
νέων αυξημένων φορολογικών επι-
βαρύνσεων στις κληρονομιές, τις δωρεές
και τις γονικές παροχές ακινήτων. 

Μισθωτοί - συνταξιούχοι
Σημαντική επιβάρυνση σε εκατοντάδες
χιλιάδες νοικοκυριά φέρνει η κατάργηση
των βασικότερων φοροαπαλλαγών,
όπως για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα
και τόκους δανείων αγοράς α’ κατοικίας. 
Η επόμενη φορολογική δήλωση, με τα
φετινά εισοδήματα, θα εκκαθαριστεί
βάσει νέας κλίμακας. 
Για μισθωτούς και συνταξιούχους, ο
φόρος θα ανέλθει σε: 
822% για εισόδημα ως 25.000 ευρώ,
832% για εισόδημα από 25.001 ως
42.000 ευρώ,
842% για το υπερβάλλον ποσό. 

Γι’ αυτούς το αφορολόγητο των 5.000
ευρώ θα δώσει τη θέση του σε έκπτωση
φόρου ως και 2.100 ευρώ, αναλόγως
εισοδήματος. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες -
αγρότες
Για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρό-
τες καταργείται κάθε αφορολόγητο. 
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα

ισχύσει από φέτος ξεχωριστή φορολογική
κλίμακα, με φόρο: 
826% για ποσό ως 50.000 ευρώ και
833% για το επιπλέον εισόδημα, από
το οποίο θα εκπίπτει το σύνολο των
πληρωμένων ασφαλιστικών εισφορών. 
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα
οικογένειας μισθωτών με 2 παιδιά,
που έχει ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ.
Για το 2012 πλήρωσε φόρο εισοδήματος
3.520 ευρώ, όμως για το 2013, με
νέα κλίμακα και δίχως φοροαπαλλαγές,
θα πληρώσει 700 ευρώ επιπλέον φόρο,
για το ίδιο εισόδημα. 
Πρόσθετο φορτίο αποτελεί η διατήρηση
το 2014 της «έκτακτης εισφοράς αλ-
ληλεγγύης» για εισοδήματα άνω των
12.000 ευρώ. 
Παραπάνω φόρο φέρνει το 2014 και
σε όσους αποκτούν μεσαίας τάξης ει-
σοδήματα από ενοίκια, αρχίζοντας από
τα φετινά, για τα οποία θα πληρώσουν
φόρο 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ
και 33% για το επιπλέον ποσό, στο
πλαίσιο της καθιέρωσης της αυτοτελούς
φορολόγησης. 
Ακριβότερες θα γίνουν από το 2014
και οι: κληρονομιές, γονικές παροχές
και δωρεές, λόγω αύξησης των φορο-
λογικών συντελεστών, που ακόμη,
όμως, δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί.

Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και των
πρόσθετων αφορολόγητων ορίων εισοδήματος που κλιμακώνονται
ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών. 

Επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ στο σύνολο του ετησίου
εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα,
εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Εάν
το εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, τότε το τμήμα του εισο-
δήματος μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με
26% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των
50.000 ευρώ θα φορολογείται με 33%. 

Διατήρηση των τσουχτερών τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία προσ-
διορίζουν τεκμαρτά εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.700 ευρώ για
όλους ανεξαιρέτως τους αυτοαπασχολούμενους που διαθέτουν
μια κατοικία ή διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία και έχουν κι ένα
Ι.Χ. αυτοκίνητο. Το ελάχιστον τεκμήριο για κάθε φορολογούμενο
ανέρχεται σε 2.500 - 3.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και προσαυξήσεις. 

Κατάργηση των φοροαπαλλαγών που μέχρι σήμερα οδηγούσαν
σε μείωση του φόρου, όπως ενοίκια, ιατρικά έξοδα, στεγαστικό
δάνειο και δίδακτρα. 

Κατάργηση του μέτρου συλλογής αποδείξεων για την κάλυψη
του 25% του εισοδήματός τους. 

Παραμένει το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για ατομικές
εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Για κάθε
υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος θα διαμορφωθεί στα 600
ευρώ και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες θα καταβάλλουν
500 ευρώ. 

Διατηρείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% στα εισοδήματα
άνω των 12.000 ευρώ. 

Στο ποσό του φόρου υπολογίζεται προκαταβολή φόρου για το
επόμενο έτος με συντελεστή 5%.
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A
πό το ξέσπασμα της κρίσης,
το 2009, οι φορολογούμενοι
βρίσκονται σε κλοιό φορο-
λογικών επιβαρύνσεων στο

εισόδημα, στα ακίνητα, στα αυτοκίνητα,
στην κατανάλωση ειδών και υπηρεσιών
πρώτης γραμμής, την ώρα που έχουν
υποστεί δραματικές περικοπές σε μισθούς
και συντάξεις. 
Παράδειγμα: για μισθωτό με 1 παιδί
και εισόδημα 18.200 ευρώ το 2008, ο
αναλογών φόρος το 2009 ήταν 1.404
ευρώ. Μετά από τη μείωση φόρου για
ενοίκιο, η οποία έφτανε στα 240 ευρώ
και τη μείωση φόρου για δίδακτρα
ξένων γλωσσών 180 ευρώ, ο τελικός
φόρος το 2009 διαμορφωνόταν στα
984 ευρώ. 
Φέτος, για τον ίδιο μισθωτό, ο οποίος
έχει υποστεί και μείωση εισοδήματος
κατά 10%, ο αναλογών φόρος είναι
1.315 ευρώ, αλλά επιπλέον έχει επι-
βαρυνθεί με έκτακτη εισφορά 163,80
ευρώ. Η μείωση φόρου για το ενοίκιο
έχει περιοριστεί στα 100 ευρώ και τα
δίδακτρα στα 90 ευρώ, με αποτέλεσμα
ο τελικός φόρος να διαμορφώνεται στα
1.288,80 ευρώ! Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της ΓΣΕΕ, αν συνυπολογιστούν
οι απώλειες άνω του 20% στις μέσες
αποδοχές, το διαθέσιμο εισόδημα υπο-
χωρεί στα επίπεδα της προηγούμενης
30ετίας. 
Αυξήσεις φόρων καταγράφηκαν σε ακί-
νητα και αυτοκίνητα. Για παράδειγμα: 
8Για διαμέρισμα 100 τ.μ., αντικειμενικής
αξίας 200.000 ευρώ, κατασκευής του
2000, ο ιδιοκτήτης του που το 2009
απαλλασσόταν από τον τότε φόρο κα-
τοχής -το ΕΤΑΚ- πέρσι πλήρωσε 690
ευρώ για το ΕΕΤΗΔΕ και φέτος άλλα
587 ευρώ για ΕΕΤΑ. 
8Για Ι.Χ. 1.600 κυβικών εκατοστών,
τα τέλη κυκλοφορίας το 2009 ήταν
202 ευρώ και φέτος 265 ευρώ. 
Οι συντελεστές του ΦΠΑ, που το 2009
ήταν 9 και 19%, το 2010 ανέβηκαν

στο 11%-23%, ενώ από το 2011 πα-
ραμένουν στο 13%-23%. 
Ο ΕΦΚ στη βενζίνη το 2009 ήταν 35,9
λεπτά το λίτρο, αλλά πλέον βρίσκεται
στα 67 λεπτά το λίτρο. Όσον αφορά,
δε, στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο ΕΦΚ
από τα 2,1 λεπτά το λίτρο, από πέρσι
βρίσκεται στα 33 λεπτά.
Και ενώ οι φορολογούμενοι έχουν να
αντιμετωπίσουν τη «φορομανία» της
κυβέρνησης, θα τιμωρούνται, από την
πρώτη μέρα καθυστέρησης, με τόκο
που θα φτάνει ακόμα και το 18,5%
για έναν χρόνο καθυστέρησης ή το
40% για όποιον δεν έχει εξοφλήσει
τους φόρους του μέσα σε 24 μήνες! 
Άλλωστε, με τις κατασχέσεις-εξπρές
και όλα τα άλλα εισπρακτικά μέτρα που
έχει φέρει η κυβέρνηση (όπως η διάταξη
στο ίδιο νομοσχέδιο που προβλέπει κα-
τάσχεση εις χείρας τρίτων χωρίς προ-
ειδοποίηση) το δημόσιο θα έχει ήδη
βάλει χέρι στα περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη μέσα σε 6-12 μήνες. 

Με 6 δισ. ευρώ
Με 6 δισ. θα κληθούν να συμβάλουν
οι Έλληνες φορολογούμενοι το 2014,
για να πετύχει η χώρα πρωτογενές πλε-
όνασμα 2,9 δισ., από 812 εκατ. ευρώ
φέτος. Από επιπλέον φόρους και πε-
ραιτέρω μείωση δαπανών θα προκύψει
το πολυπόθητο πρωτογενές πλεόνασμα
που επιθυμεί η κυβέρνηση το 2014,
αφού μπορεί να μην επιβληθούν νέοι
φόροι, αλλά τα ήδη ψηφισμένα μέτρα
φέρνουν πρόσθετη δημοσιονομική προ-
σαρμογή από φόρους και δαπάνες
ύψους 6,1 δισ.! 
Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να
φθάσουν στα 45,6 δισ., υψηλότερα
κατά 1,2 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,8%
σχέση με τα φετινά (47,4 δισ. ευρώ). 
Από άμεσους φόρους ο νέος προϋπο-
λογισμός αναμένει έσοδα 21,5 δισ.,
ενώ από τους έμμεσους 24,08 δισ. 
Τη μεγαλύτερη συμβολή στις εισπράξεις

έχουν οι φόροι στην
περιουσία που αυξά-
νονται κατά 41,4%, στα
3,93 δισ. ευρώ για το 2014, από
2,78 δισ. το 2013 (αύξηση 1,1 δισ.). 
Αυξημένοι κατά 137,3% ή κατά 2,25
δισ. είναι οι φόροι στο εισόδημα για
τα νομικά πρόσωπα που αυξάνονται
στα 3,89 δισ. ευρώ 2014, από 1,64
δισ. φέτος. 
Σχεδόν διπλάσιους φόρους που φθάνουν
τα 8 δισ., καλούνται να πληρώσουν για
το 2014 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων,
ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι
και ατομικές επιχειρήσεις. 
Οι φόροι αυτοί που για το 2014 θα κά-
νουν… τη διαφορά στα κρατικά ταμεία
είναι αυξημένοι κατά 77%, σε σχέση

με τους φετινούς των 4,4 δισ. 
Μόνο από τους φόρους που θα

επιβληθούν στην περιουσία, το οικο-
νομικό επιτελείο προσδοκά σε εισπράξεις
3,93 δισ., ενώ άλλα τόσα 3,89 δισ.
ευρώ εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν από
την αύξηση της φορολογίας σε περισ-
σότερες από 1 εκατομμύριο μικρές και
μεγάλες επιχειρήσεις. 

Οι φορο-χαμένοι
Ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω νέας
φορολογικής κλίμακας και κατάργησης
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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ «ΜΑΤΩΣΟΥΝ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ Η ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,9 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 4Οι φορολογικές ανατροπές του 2014

To 2014 θα είναι άλλη
μια χρονιά λιτότητας,

καθώς αναμένονται ει-
σπράξεις 45 δισ. ευρώ
από τους φόρους. 
Πάνω από 1.000.000 μι-
σθωτοί και συνταξιούχοι
θα κληθούν να καταβά-
λουν με το εκκαθαριστικό
σημείωμα συνολικά 250
εκατ. ευρώ επιπλέον φόρο,
καθώς για τα φετινά ει-
σοδήματά τους καταργή-
θηκαν οι φορο-εκπτώσεις
10% για τους τόκους στε-
γαστικών δανείων, τα ενοί-
κια κύριας κατοικίας και
παιδιών που σπουδάζουν,
τα ασφάλιστρα και τα δί-

δακτρα φροντιστηρίων.
Επίσης, από φέτος περιο-
ρίζεται η φοροαπαλλαγή
για τις δαπάνες υγείας,
καθώς για να δικαιούται
κάποιος την έκπτωση του
10%, θα πρέπει τα έξοδα
για ιατρική και νοσοκο-
μειακή περίθαλψη να
υπερβαίνουν το 5% του
δηλωθέντος φορολογη-
τέου εισοδήματος. Για πα-
ράδειγμα, αν κάποιος δη-
λώσει το 2014 εισόδημα
10.000 ευρώ και δαπάνες
για υγεία 400 ευρώ, δεν
θα έχει καμία έκπτωση,
αφού το ποσό είναι κάτω
από το 5% του εισοδήμα-

τός του. Για να αναγνω-
ριστεί η έκπτωση, θα πρέ-
πει οι δαπάνες να είναι
τουλάχιστον 500 ευρώ
(10.000 x 5%). 
Επίσης, 750.000 ελεύθε-
ροι επαγγελματίες και μι-
κρομεσαίοι θα βάλουν βα-
θιά… το χέρι στην τσέπη,
καθώς τα εισοδήματα που
θα αποκτήσουν φέτος θα
φορολογηθούν από το
πρώτο ευρώ και μάλιστα
με συντελεστή 26%, ενώ
δεν θα τους αναγνωρίζεται
καμία έκπτωση φόρου ή
φοροαπαλλαγή για δαπά-
νες. Είναι χαρακτηριστικό
ότι για ετήσιο εισόδημα

μέχρι 55.000 ευρώ, η αύ-
ξηση του φόρου φτάνει
και τα 2.500 ευρώ. 
Υψηλότερο φόρο θα κα-
ταβάλλουν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων που εισπράττουν
ενοίκια, καθώς θα επιβα-
ρυνθούν με φόρο 10%
για τα πρώτα 12.000 ευρώ
του συνολικού ετήσιου
ποσού των ενοικίων και
με φόρο 33% για τα επι-
πλέον ποσά. Επισημαίνεται
ότι για τα ενοίκια του 2014
και κάθε επόμενου έτους,
ο φόρος που θα επιβάλ-
λεται στα πρώτα 12.000
ευρώ θα είναι αυξημένος
από 10% σε 11%.

4Τα εκκαθαριστικά του 2014 «φορτωμένα» με φόρους 45 δισ.
Η κυβέρνηση και 
το 2014 καιροφυλαχτεί
όχι μόνο να
φορολογήσει 
με δημευτικό τρόπο 
την κατοχή, αλλά και να
«απαλλοτριώσει» μέρος
της προσδοκώμενης
υπεραξίας 
τα επόμενα χρόνια 

Oι φόροι και τα χαράτσια που φέρνει το
«Τίποτε στη ζωή δεν είναι σίγουρο, πέρα από το
θάνατο και τη φορολόγηση», είχε πει ο Βενιαμίν
Φραγκλίνος. Η κυβέρνηση και το 2014
καιροφυλαχτεί όχι μόνο να φορολογήσει με
δημευτικό τρόπο την κατοχή, αλλά και να
«απαλλοτριώσει» μέρος της προσδοκώμενης
υπεραξίας τα επόμενα χρόνια.

ΦΟΡΟΙ 2013 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Άμεσοι φόροι 19.884 21.574 8,50%
Φόρος εισοδήματος 11.575 12.908 11,50%
Φυσικών προσώπων 7.982 6880 -13,80%
Νομικών προσώπων 1.640 3.891 137,30%
Ειδικών κατηγοριών 1.953 2.137 9,40%
Φόροι στην περιουσία 2.784 3.937 41,40%
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ 2.690 1.967 -26,90%
Λοιποί άμεσοι φόροι 2.835 2.762 -2,60%
Έμμεσοι φόροι 24.519 24.087 -1,80%
Φόροι συναλλαγών 14.486 14.040 -3,10%
ΦΠΑ 13.644 13.533 -0,80%
Πετρελαιοειδών 2.324 2.410 3,70%
Kαπνού 714 698 -2,20%
Λοιπών 10.606 10.425 -1,70%
Λοιποί φόροι συναλλαγών 842 507 -39,80%
Φόροι κατανάλωσης 9.124 9.134 0,10%
Φόρος ασφαλίστρων 327 320 -2,10%
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 49 48 -2,00%
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων 4.277 4.384 2,50%
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) 3.056 2.990 -2,20%
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.100 1.057 -3,90%
Λοιποί φόροι κατανάλωσης 315 335 6,30%
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 572 632 10,50%
Λοιποί έμμεσοι 337 281 16%
Σύνολο φορολογικών εσόδων 44.403 45.661 2,80%

(ποσά σε εκατ. ευρώ)



Κ
αθώς οι ραγδαίες τεχνολο-
γικές εξελίξεις καθιστούν
όλο και πιο σύντομο τον κύ-
κλο ζωής των ηλεκτρονικών

προϊόντων, έως το 2017 εκτιμάται ότι
ο ετήσιος παγκόσμιος όγκος αποβλήτων
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού θα έχει φθάσει τα 65,4
εκατ. τόνους, αυξανόμενος κατά 33%
σε σχέση με τα επίπεδα του 2012!
Οι σωροί των άχρηστων ή απλώς πα-
ρατημένων ψυγείων, τηλεοράσεων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών,
κινητών τηλεφώνων, καμερών, παι-
χνιδιών και κάθε είδους λοιπών συ-
σκευών με μία μπαταρία ή ένα καλώδιο,
θα ζυγίζουν πλέον όσο 11 Μεγάλες
Πυραμίδες της Γκίζας, σύμφωνα με
μια νέα έκθεση-καμπανάκι από το Πα-
νεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών
(UNU) και την Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) του ΟΗΕ. 
Αν όλα αυτά τα απόβλητα, σύμφωνα
με την έκθεση, φορτώνονταν σε φορ-
τηγά των 40 τόνων το ένα πίσω από
το άλλο, η νοητή αλυσίδα τους θα
τύλιγε τα τρία τέταρτα του Ισημερινού
της Γης! 
Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου για την ανάγκη να ενταθούν οι
προσπάθειες ασφαλούς ανακύκλωσης
και επαναχρήσης αυτών των προϊόντων,
που επιβαρύνουν όλο και πιο πολύ το
περιβάλλον. 
Η έκθεση περιέχει τον πρώτο παγκόσμιο
«Χάρτη Ηλεκτρονικών-Ηλεκτρολογι-
κών Αποβλήτων» (στη διεύθυνση
http://www.step-
initiative.org/index.php/WorldMap.html)
, αναλύοντας στοιχεία από 184 χώρες,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το
2012 εκτιμάται ότι παρήχθησαν παγ-
κοσμίως σχεδόν 48,9 εκατομμύρια
μετρικοί τόνοι τέτοιων αποβλήτων ή,

κατά μέσο όρο, 19,6 κιλά ανά κάτοικο
του πλανήτη. Στη χώρα μας, ειδικότερα,
η έκθεση εκτιμά ότι πέρσι παρήχθησαν
165.810 μετρικοί τόνοι ηλεκτρολογικών
και ηλεκτρονικών αποβλήτων και η
μέση παραγωγή αποβλήτων ανά κά-
τοικο της Ελλάδας ήταν 14,8 κιλά.
Συγκριτικά, η έκθεση υπολογίζει ότι
το 2012 διατέθηκαν, συνολικά, στην
ελληνική αγορά 222.530 μετρικοί
τόνοι νέου ηλεκτρολογικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού ή 19,86 κιλά
ανά Έλληνα. Συνεπώς, κάθε χρόνο,
πετιέται στα άχρηστα μια ποσότητα
εξοπλισμού, που αντιστοιχεί περίπου
στα 3/4 των νέων συσκευών που αγο-
ράζουν οι καταναλωτές στη χώρα μας. 

Οι «πρωταθλητές»
Οι χώρες που παράγουν συνολικά τα
περισσότερα ηλεκτρονικά απόβλητα
είναι οι ΗΠΑ (9,4 εκατ. τόνους το 2012)
και η Κίνα (7,3 εκατ.). Ωστόσο, ανά
καταναλωτή η «ψαλίδα» διευρύνεται,
καθώς οι ΗΠΑ παράγουν ετησίως κατά

μέσο όρο 29,8 κιλά αποβλήτων ανά
άτομο, έναντι μόλις 5,4 κιλών ανά
άτομο της –πολυπληθέστερης και
φτωχότερης– Κίνας. Στην Ευρώπη, τα
περισσότερα απόβλητα συνολικά, δη-
μιουργεί η Γερμανία, αλλά τα περισ-
σότερα ανά κεφαλή η Νορβηγία. 
Ανά τεμάχια απόβλητων προϊόντων,
ο μεγαλύτερος αριθμός διεθνώς αφορά
τις συσκευές άχρηστων κινητών τη-
λεφώνων (περίπου 120 εκατ. ετησίως),
ενώ από άποψη βάρους το μεγαλύτερο

μερίδιο ανήκει στις τηλεοράσεις και
στις οθόνες υπολογιστών. Υπολογίζεται
ότι περίπου τα 2/3 των χρησιμοποι-
ημένων συσκευών (56% του συνολικού
βάρους) συλλέγονται για ανακύκλωση
ή και επαναχρήση. 

Ανακύκλωση
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την
ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλε-
κτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξο-
πλισμού (ΑΗΗΕ) σε πιστοποιημένες
μονάδες, ωστόσο μόλις το 1/3 από
αυτά ανακυκλώνεται μέσω των εγ-
κεκριμένων συστημάτων. Το υπόλοιπο
ποσοστό είτε πηγαίνει σε χώρους υγει-

ονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) είτε εξάγεται
σε τρίτες χώρες, συχνά παράνομα. Η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
εκτιμά ότι κάθε χρόνο από 250.000
έως 1,3 εκατ. τόνοι τέτοιων αποβλήτων
εξάγονται από τις ευρωπαϊκές σε αφρι-
κανικές και ασιατικές χώρες για ανα-
κύκλωση ή επανάχρηση. Τα ΑΗΗΕ θε-
ωρούνται τα ταχύτερα αυξανόμενα
απόβλητα στην Ε.Ε. και σήμερα απο-
τελούν πάνω από το 4% των συνολικών
αστικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει
την αύξηση της ανακύκλωσης των
ΑΗΗΕ στο 85% μέχρι το 2019, δηλαδή
περίπου 20 κιλά ανά άτομο. 
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν… σκουπίδια
Οι κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν
όλο και συχνότερα επιλογή για δώρο, είτε στους
άλλους είτε στον εαυτό μας, γεγονός που σε μεγάλο
βαθμό οφείλεται και στον ταχύτατο ρυθμό με τον
οποίο νέα, «λαμπερά» και πολλά υποσχόμενα
μοντέλα κυκλοφορούν στην αγορά, αντικαθιστώντας
τα παλιότερα. Έχουμε σκεφτεί, όμως, που
καταλήγουν τα παλιά μοντέλα που αποσύρονται;
Δυστυχώς, μια μεγάλη ποσότητα από αυτά περνά
στα αζήτητα και καταλήγει στις χωματερές…

Ανά τεμάχια
απόβλητων προϊόντων,
ο μεγαλύτερος αριθμός
διεθνώς αφορά τις
συσκευές άχρηστων
κινητών τηλεφώνων –
περίπου 120 εκατ.
ετησίως

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ), τον αρμόδιο φορέα του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ανα-
κύκλωσης στην Ελλάδα, στη χώρα μας η ετήσια πα-
ραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού εκτιμάται στους 140.000-180.000 τόνους.
Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού έχουν προσδιοριστεί από την ελληνική
νομοθεσία ως «ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας»,
λόγω της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης
του όγκου τους και των σημαντικών επιπτώσεων που
προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στο περιβάλλον.
Η ευθύνη για την οργάνωση της χωριστής συλλογής
και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ επιβάλλεται στους παρα-
γωγούς, δηλαδή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που διαθέτει, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά,
προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, είτε αυτά
προορίζονται για οικιακή είτε για επαγγελματική
χρήση. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί δύο συλλογικά

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: η εταιρία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. από το 2004 και πιο πρό-
σφατα (2009) η Φωτοκύκλωση Α.Ε.
Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται με τους
δήμους της χώρας για την οργάνωση δημοτικών
σημείων συλλογής, με «μάντρες» παλαιών μετάλλων
όπου οργανώνονται σημεία συλλογής με την τοποθέτηση
ειδικών εμπορευματοκιβωτίων (η κατηγορία αυτή
αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή ΑΗΗΕ), με διακινητές
και διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
με οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, με αυτόνομες
επιχειρήσεις και με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Η Φωτοκύκλωση Α.Ε. εστιάζεται στην πανελλαδική
οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων
φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων, καθώς και των
μικρών συσκευών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα
εργοστάσιο επεξεργασίας των λαμπτήρων και έτσι
αποθηκεύονται προσωρινά, μέχρις ότου συγκεντρωθούν
επαρκείς ποσότητες, οπότε και αποστέλλονται για
επεξεργασία σε εξειδικευμένες μονάδες στο εξωτερικό. 

4Τί γίνεται στην Ελλάδα
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Τ
ο βασικό περιεχόμενο της έν-
νοιας είναι απλό: Η εξωστρέ-
φεια ενός οποιουδήποτε φο-
ρέα δράσης –ατόμου, επιχεί-

ρησης, κλάδου δραστηριότητας– αφορά
την τάση που αυτός υλοποιεί ενεργώντας
προς «τα έξω», προς «το εξωτερικό»
του. 
Στην περίπτωση μιας εθνικής οικονο-
μίας, ως σύνολο, η βιώσιμη εξωστρέφεια
της προσδιορίζεται, με δυο λόγια, από
την ικανότητά της να προσαρμόζεται,
να επιβιώνει και να αναπτύσσεται αξιο-
ποιώντας –δημιουργικά και ενεργη-
τικά– αγορές, πλαίσια, δομές και δυ-
ναμικές που βρίσκονται και εξελίσσονται
εκτός των εθνικών της συνόρων. 
Το ζήτημα αυτό δεν είναι απλώς θέμα
εξαγωγών, θέμα εμπορικού ισοζυγίου
ή ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών:
είναι ένα θέμα πολύ πιο πλατύ και
πολύ πιο πολύπλοκο. Είναι, τελικά,
ένα θέμα που «ακουμπά» το εθνικό
αναπτυξιακό μοντέλο μας, σε κάθε
δομική και λειτουργική πτυχή του... 
Βέβαια, δεν πρέπει να προκαλεί εν-

τύπωση και το γιατί η αναζήτηση εξω-
στρέφειας αποκτά σήμερα τέτοια κρι-
σιμότητα για την οικονομία μας. Δεν
είναι τόσο το ασύλληπτο δημόσιο χρέος
μας, δεν είναι ο ατσαλένιος φαύλος
κύκλος της ύφεσης στον οποίο έχουμε
περιπέσει. Η βιώσιμη εξωστρέφεια
αποκτά τέτοια κρίσιμη σημασία, κυρίως,
γιατί τόσα χρόνια λειτουργήσαμε σαν
«να την είχαμε ξεχάσει». Ή, σωστότερα,
σαν να είχαμε ασπαστεί άκριτα ένα
θνησιγενές και αδιέξοδο «περιεχόμενο»
της, μέσα σε ένα γενικότερο καθεστώς
«νοηματικής αφασίας» σε σχέση με
την περιβάλλουσα δυναμική της παγ-
κοσμιοποίησης... 

Η ρίζα του κακού
Εδώ εκτιμώ πως βρίσκεται η «βαθιά
ρίζα του κακού», που σήμερα πλη-
ρώνουμε αδρά ως κοινωνικοοικονομικό
σύστημα. Δεν χωρά αμφιβολία πως η
παγκοσμιοποίηση στις περισσότερες
δημόσιες συζητήσεις στην Ελλάδα,
εδώ και χρόνια, είχε καταντήσει απλώς
ένα εύκολο όσο και αγκυλωμένο λε-

κτικό «πολιτικο-ιδεολογικό» φληνά-
φημα. Σε αυτόν τον άγονο προσανα-
τολισμό, η έννοια της παγκοσμιοποίησης
γινόταν «αντιληπτή» εντελώς άκαμπτα
και προσχηματικά: είτε ως ο δήθεν
«μοχθηρός δαίμονας» είτε ως ο δήθεν
«άγγελος προστάτης», που επιβάλλεται
παντού με ένα τρόπο –δήθεν– ομοι-
όμορφο και αναπότρεπτο. 
Εν τέλει, με αυτήν την ψευδαίσθηση
βαυκαλιζόμαστε για χρόνια στο να την
αντιμετωπίζουμε είτε σαν μια «διαρκή
θεόσταλτη ευλογία», είτε σαν μια
«άφευκτη δαιμονική κατάρα», απέναντι
στην οποία κανείς (άτομο, επιχείρηση
ή εθνική οικονομία) δεν μπορούσε να
αντιδράσει ουσιαστικά. 
Είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή, την
«αφομοιώσαμε» ως κοινωνία εντελώς
μοιρολατρικά –όπως και τόσα άλλα,
άλλωστε– ως μια δήθεν στατική κα-
τάσταση που μας καθήλωνε, εκ των
πραγμάτων, σε μια «επιβεβλημένη»
παθητικότητα.  
Με αυτόν τον ψοφοδεή προσανατολισμό
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. 

Δεν θελήσαμε να καταλάβουμε πως
η παγκοσμιοποίηση ήταν και παραμένει
ένα ιδιαιτέρως σύνθετο και απρόβλεπτο
«παιχνίδι», το οποίο δε μας επέτρεπε
–και συνεχίζει να μην μας επιτρέπει...–
να καλυπτόμαστε ατιμώρητα πίσω από
την προχειρότητα, το ραχάτι, την πα-
ραδοσιακή αναβλητικότητα και την
πολλαπλή αναποφασιστικότητα μας:
είτε ως μονάδες, είτε ως κοινωνικοοι-
κονομικό σύνολο, μέσα της. 
Και καθώς «αρνηθήκαμε» να κατα-
νοήσουμε την απαιτητική δυναμική
της παγκοσμιοποίησης και να απαν-
τήσουμε ως κοινωνικοοικονομικό σύ-
στημα στην πράξη με υπεύθυνο, συ-
στηματικό, δημιουργικό και έξυπνο
τρόπο, σήμερα την «πληρώνουμε»!
Και θα την «πληρώνουμε», κατά τα
φαινόμενα, όλο και πιο ακριβά…  
Τελικώς, σε αυτήν τη σαθρή αντιληπτική
βάση χτίσαμε, καλλιεργήσαμε και ανα-
παραγάγαμε ως οικονομία και κοινωνία
μια κατάσταση μονόπλευρης, ανισόρ-
ροπης, αναξιοκρατικής, ελλειμματικής,
αδιέξοδης και αυτοκτονικής ψευτο-
εξωστρέφειας. «Εξωστρέφεια μαλθα-
κότητας και μαϊμουδισμού», εκφρα-
σμένη ως μαζική κατανάλωση προ-
ϊόντων του «ξένου προχωρημένου
καπιταλισμού» (από τα πανάκριβα τζι-
πάκια, ως τα κινέζικα γκατζετάκια...)
με «εισαγόμενα», δημόσια και ιδιωτικά,
δανεικά. 
«Εξωστρέφεια φανφαρόνικη» ως εκ-
δήλωση «μεγαλείου» (απ’ τη «χρυσή»
Ολυμπιάδα, ως τις «σταυροφορίες»
της Eurovision και των «θανατηφόρων»
–κυρίως για την οικονομία μας– ει-
σαγόμενων οπλικών συστημάτων) και
πάλι με δανεικά. 

«Εξωστρέφεια φυγοπονίας», ως άτακτη
υποχώρηση από τις προτεραιότητες
της εθνικής μας παραγωγής (από τις
εσπευσμένες και συχνά εντελώς ασυ-
νάρτητες και τυχοδιωκτικές μετεγκα-
ταστάσεις των επιχειρήσεων μας στα
Βαλκάνια, ως τη «μαύρη απασχόληση»
των έρημων μεταναστών), όλα και
πάντα, με την «καβάτζα» των δανεικών. 
Αυτή η «εξωστρέφεια», αγαπητοί μου,
μας τελείωσε! 

Νέο μοντέλο
Ας το πάρουμε απόφαση, ως κοινω-
νικοοικονομικό σύστημα, μια και καλή:
Έχουμε ανάγκη από μια νέα, συστη-
ματική και μακρόπνοη, επιτέλους,
εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια, που θα
καταφέρνει να διαχέει στον τόπο τις
νέες επιτεύξεις της γνώσης, της επι-
στήμης και της τεχνικής του σύγχρονου
κόσμου και θα οδηγεί στην συνεκτική
τους αφομοίωση στον εθνικό παρα-
γωγικό μας ιστό, με γονιμότητα, με
οξυδέρκεια και αληθινά προοδευτικό
πνεύμα. 
Εξωστρέφεια, ως αποτελεσματική έκ-
φραση νέων συνδυασμών επί των
σύγχρονων στρατηγικών, τεχνολογικών
και διαχειριστικών δεδομένων του
πλανήτη μας. 
Εξωστρέφεια, με εξαγωγές και διεθνείς
δραστηριοποιήσεις υψηλής ποιότητας
και προστιθέμενης αξίας, ως απόληξη
της συστηματικής καινοτομικής προ-
σπάθειας των επιχειρήσεών μας. 
Εξωστρέφεια, ως προϊόν της συνεχούς
προσπάθειας του υπεύθυνου, όλο και
καλύτερα εκπαιδευμένου, Έλληνα πα-
ραγωγού: εργαζόμενου και επιχειρη-
ματία. 
Εξωστρέφεια, τελικά, ως γέννημα,
αλλά και ως μήτρα της ιδιαίτερης κοι-
νωνικοοικονομικής δημιουργικότητάς
μας...

Στις μέρες μας, η ανάγκη
εξωστρέφειας της οικονομίας μας
συζητείται όλο και περισσότερο.
Το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η
έννοια και το τι περιλαμβάνει, είναι
ζητήματα που παραμένουν, όμως,
αρκετά σκιώδη ακόμα και σήμερα,
στην Ελλάδα...

Γράφει ο Δρ. ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΔΟΣ 
Λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ...

Δημιουργική Εξωστρέφεια

Στην περίπτωση μιας εθνικής
οικονομίας, η βιώσιμη εξωστρέφειά

της προσδιορίζεται από την ικανότητά
της να προσαρμόζεται, να

επιβιώνει και να αναπτύσσεται
εκτός των εθνικών της
συνόρων 



Π
ρώτο έρχεται το χρημα-

τιστήριο του Μπουένος
Άιρες με κέρδη 83,71%
σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά. Η αγο-

ρά της Αργεντινής, παρά τα προβλήματα
της χώρας, μεταξύ των οποίων τα
υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και
ανεργίας, κατάφερε να τραβήξει το
ενδιαφέρον των επενδυτών το 2013. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ιαπωνικό
χρηματιστήριο, το οποίο σημείωσε
άνοδο 48,18%. 
Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ιρλανδία,
η οποία με τα σενάρια εξόδου από το
μνημόνιο το 2013 και το νέο πλάνο
ανάπτυξης που παρουσίασε, κατάφερε
να ξεπεράσει σε άνοδο το 27%, όπως
και η Ελλάδα.
Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η αμερι-
κανική αγορά, με τον S&P να κερδίζει
πάνω από 24%. 
Ακολουθούν η αγορά της Σαουδικής
Αραβίας με άνοδο 23,33%, η Αίγυπτος
με 20%, η Γερμανία με 18,31%, η Ελ-
βετία με 18,31% και η Ισπανία με
14,75%. Με πλεονέκτημα το ασφαλές
ευρώ αλλά μειονέκτημα τις ακριβές
αποτιμήσεις, εισήλθε στις αναδυόμενες
αγορές το ελληνικό χρηματιστήριο. 
Η μετάταξη στις αναδυόμενες δίνει
πρόσβαση στα κεφάλαια ύψους 1,5
τρισ. δολ. που τις παρακολουθούν και
στα οποία το ποσοστό που θα αναλογεί
στην Ελλάδα ανέρχεται στο 0,3%, με
βάση τη βαρύτητα που θα έχει το Χ.Α.
στον MSCI Emerging Markets. Δυνητικά

και εφόσον το σύνολο των αμοιβαίων
κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης που
παρακολουθεί τους δείκτες της MSCI
λάβει τις ανάλογες θέσεις, το ελληνικό
Χρηματιστήριο μπορεί να δεχτεί εισροές
της τάξης των 4,5 δισ. δολαρίων σε
βάθος έξι μηνών έως ενός έτους από
τη μετάταξη.  Οι άμεσες καθαρές εισροές
που έφερε το πέρασμα του Χρηματι-
στηρίου της Αθήνας στις αναδυόμενες
αγορές υπολογίζονται σε 400-500
εκατ. ευρώ μόνο από τα αμοιβαία κε-
φάλαια παθητικής διαχείρισης. 
Με βάση υπολογισμούς της J.P. Morgan,
το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα είναι
το πέμπτο μεγαλύτερο στις αναδυόμενες
οικονομίες Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (ΕΜΕΑ), με σταθμισμένη

κεφαλαιοποίηση 11,7 δισ. δολάρια,
που θα αντιστοιχεί στο 1,7% της συ-
νολικής χρηματιστηριακής αξίας των
ΕΜΕΑ, ύψους 695 δισ. δολαρίων. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της J.P. Morgan,
εφόσον μελλοντικά αυξηθεί το free
float των ελληνικών τραπεζών με την
αποδέσμευσή τους από το ΤΧΣ, η στάθ-
μιση της Ελλάδας θα τριπλασιαστεί,
φτάνοντας στο 4%. 
Η απόφαση της MSCI να υποβαθμίσει
την Ελλάδα δημιούργησε ανησυχίες
περί φυγής επενδυτών, ωστόσο αρκετοί
αναλυτές υποστηρίζουν πως οι προ-
οπτικές για τις ελληνικές μετοχές είναι
στην πραγματικότητα πολύ καλύτερες
τώρα. 
Για τους επενδυτές των αναπτυγμένων
αγορών, η Ελλάδα σίγουρα ήταν εκτός
ραντάρ, καθώς αποτελούσε ένα μικρό

μέρος ενός μεγάλου σύμπαντος. Σίγουρα
θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε
αυτήν την αγορά τώρα, καθώς θα απο-
τελεί ένα μεγαλύτερο μέρος ενός μι-
κρότερου σύμπαντος. 
Οι ελληνικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρό
πλήγμα από την κρίση χρέους της Ευ-
ρωζώνης. Ο Γενικός Δείκτης του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε πτώση
51,8% το 2011 και, αν και ενισχύθηκε
το 2012, οι εισροές ξένων επενδύσεων
παρέμειναν αρνητικές. Το 2013, με
θετικές εισροές, ο Γ.Δ. έχει μέχρι στιγμής
καταγράψει άνοδο 27%. 
Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί την επι-
στροφή καθαρών κεφαλαιακών εισ-
ροών από ξένους επενδυτές, οι οποίες
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είχαν αγγίξει
τα 1,9 δισ. ευρώ. 
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην

Ελλάδα έχει αυξηθεί. Τον Οκτώβριο
το 71,69% των αγορών σε όρους αξίας
συναλλαγών προήλθε από ξένους
επενδυτές. 
Η μεταφορά στις αναδυόμενες αγορές
έχει, επίσης, αυξήσει το ενδιαφέρον
των ξένων επενδυτών και αυτό φαίνεται
από την αύξηση των επισκέψεων στην
Ελλάδα από διάφορα funds που θέλουν
να μάθουν περισσότερα για ορισμένες
εταιρείες. 
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελ-
ληνικές μετοχές έχει αυξηθεί σημαντικά
και η Ελλάδα, μέσα σε έξι μήνες, έχει
καταφέρει να γίνει μία αρκετά δημο-
φιλής αγορά πλέον.  
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι
καθαρές εισροές από τις αρχές του
έτους μέχρι τον Οκτώβριο άγγιξαν το
1,9 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στο
υψηλότερο επίπεδο από το 2007. 

Ακριβό το Χ.Α.;
Μπορεί οι αναλυτές να παίζουν το
στοίχημα του Turnaround story της
ελληνικής οικονομίας, αλλά ένα από
τα ερωτήματα είναι εάν η ελληνική
αγορά έχει ελκυστικές αποτιμήσεις
για τοποθετήσεις. Σύμφωνα με αναλυτές,
το Χ.Α. είναι ακριβό σε όρους p/e, το
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Σύμφωνα με αναλυτές, το Χ.Α. είναι ακριβό σε όρους
p/e (τιμή προς κέρδη), το οποίο διαμορφώνεται για
το 2013 στα επίπεδα του 21 με 22 και οι προβλέψεις
για το 2014 είναι κοντά στο 18 

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατατάσσεται 
από έρευνα του CNBC στην τέταρτη θέση
παγκοσμίως από πλευράς απόδοσης για το 2013. Φθηνή ή ακριβή

η χρηματιστηριακή αγορά;

CITI: ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ 2013
ΜΕΤΚΑ 1,7
Μυτιληναίος 0,7
Frigoglass 2,2
ΕΥΔΑΠ 1
Ελλάκτωρ 0,5
Σαράντης 1,3
Jumbo 2,2
Motor Oil 1,9
ΕΛΠΕ 1,2
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,5
Τέρνα Ενεργειακή 1
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οποίο διαμορφώνεται για το 2013 στα
επίπεδα του 21 με 22 και οι προβλέψεις
για το p/e της αγοράς το 2014 είναι,
επίσης, υψηλές, αφού διαμορφώνεται
κοντά στο 18. 
Το crash test αποτιμήσεων 
Στο crash test αποτιμήσεων που έκανε
η Citigroup ανάμεσα στις ελληνικές
μετοχές και τις μετοχές των αναδυό-
μενων χρηματιστηρίων διαπίστωσε
πως δεν υπάρχουν μεγάλα discounts
που να ευνοούν την ελληνική αγορά.
Με εξαίρεση τον δείκτη κεφαλαιοποί-
ησης προς ΑΕΠ που στην Ελλάδα είναι
μόλις 24%, έναντι 33% στη Ρωσία,
35% στην Τουρκία, 51% στην Πολωνία
και 222% στη Νότια Αφρική, λίγες με-
τοχές που παρακολουθεί είναι φτη-
νότερες συγκριτικά με τις ομοειδείς
τους. Σε μέσο όρο οι 12 μετοχές που
παρακολουθεί,εμφανίζουν οριακό pre-
mium 4% συγκριτικά με τις αναδυό-
μενες αγορές της κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής
και της Νότιας Αφρικής (CEEMEA), και
είναι 2% ακριβότερες σε σχέση με την
Ευρώπη συνολικά, αλλά εμφανίζουν
οριακό discount 2% συγκριτικά με τις
αποτιμήσεις παγκοσμίως. 
Η Citi διατηρεί την σύσταση «neutral»

για τον τραπεζικό κλάδο, τονίζοντας
ότι οι αποτιμήσεις πλέον είναι κοντά
ή και πάνω από τις αντίστοιχες των
Ευρωπαϊκών Τραπεζών. 
Την υψηλότερη αξιολόγηση από τις
εισηγμένες μετοχές, μετά τη ΔΕΗ και
τον ΟΤΕ λαμβάνει η ΜΕΤΚΑ. Εκτιμά
ότι διαπραγματεύεται με 9,2 p/e το
2013 και 9,4 το 2014, και ότι βρίσκεται
στο 1,7 και 1,5 της λογιστικής της
αξίας. 
Για τον Μυτιληναίο εκτιμά ότι δια-
πραγματεύεται με p/e 16,6 το 2013
και 8,2 το 2014 και στο 0,7 και 0,7
της λογιστικής του αξίας.
Για την Frigoglass εκτιμά ότι διαπραγ-
ματεύεται με p/e 27,7 το 2013 και
13,4 το 2014 και 2,2 και 2 τη λογιστική
της αξία.
Για την ΕΥΔΑΠ εκτιμά ότι διαπραγμα-
τεύεται με p/e 16,6 το 2013, 13,4 το
2014 και μια φορά τη λογιστική της
αξία.
Για τον Ελλάκτωρα εκτιμά ότι δια-
πραγματεύεται με p/e 83,6 το 2013
και 24 το 2014 και 0,5 τη λογιστική
του αξία. 
Για την Folli Follie οι εκτιμήσεις είναι
ότι διαπραγματεύεται με p/e 9,4 φέτος
και 11 το 2014.

Για τον Σαράντη η εκτίμηση είναι ότι
διαπραγματεύεται με p/e 13,7 φέτος
και 12,8 το 2014, ενώ η λογιστική
του αξία είναι στο 1,3 φέτος και 1,2
του χρόνου. 
Για τη Jumbo το p/e διαπραγμάτευσης
είναι 15,3 για το 2013 και 15,9 για το
2014. Η σχέση τιμής με τη λογιστική
αξία, στο  2,2 εφέτος  και στο 2 του
χρόνου. 
Για την Coca Cola αναφέρει ότι δια-
πραγματεύεται με p/e 24,7 το 2013
και 21,9 το 2014. 
Για τη Motor Oil εκτιμά ότι διαπραγ-
ματεύεται p/e 13,2 το 2013 και 8,1
το 2014 και EV/EBITDA 7,3 το 2013
και 5, 9 το 2014 και λογιστική αξία
1,9 το 2013 και 1,6 το 2014, με προ-
βλεπόμενη μερισματική απόδοση 6,4%
το 2014. 
Για τα ΕΛΠΕ το p/e 18,3 φέτος και
12,2 το 2014, διαπραγματεύεται 1, 2
φορές τη λογιστική της αξία, και η με-
ρισματική της απόδοση στο 4,8%.
Για τη  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά ότι θα γυρίσει
σε κερδοφορία το 2014 και εκτιμάται
ότι διαπραγματεύεται στο μισό της λο-
γιστικής της αξίας. 
Για την Τέρνα Ενεργειακή εκτιμά ότι
διαπραγματεύεται με P/E 16 το 2013
και 11 το 2014 και μία φορά στη λο-
γιστική της αξία. 
Για την Intralot δίνει p/e 20,3 το 2013
και 17,4 το 2014. 
Για τον ΟΠΑΠ δίνει p/e 20,5 για το
2013 και 26,3 το 2014. 
Στις ακριβότερες σε όρους p/e ή
EV/EBITDA συγκαταλέγει: 
�την Coca Cola που εμφανίζει premium

67% σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές
εταιρείες αλλά βρίσκεται σε discount
1% συγκριτικά με τις μετοχές των
CEEMEA. 

�τoν ΟΠΑΠ που εμφανίζει premium
48% σε σχέση με τις αναδυόμενες,
57% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές
εταιρείες και 84% συγκριτικά με τις
αποτιμήσεις παγκοσμίως. 

�την ΕΧΑΕ, η οποία εμφανίζεται να
έχει premium 89% ανάμεσα στις
αναδυόμενες, 54% έναντι της Ευ-
ρώπης και 56% διεθνώς. 

�τον Τιτάνα με premium 12% σε επί-
πεδο Ευρώπης και 30% παγκοσμίως. 

Συγκρινόμενες μόνο με τις αναδυόμενες
αγορές, οι φτηνότερες ελληνικές με-

τοχές είναι η Motor Oil, η ΟΤΕ, η Aegean
Airlines, η ΔΕΗ, η Coca Cola και η
Jumbo, ενώ στα ίδια επίπεδα αποτίμησης
βρίσκονται οι ΜΕΤΚΑ, Εθνική Τράπεζα
(premium 3%) και η Τιτάν. 

Φθηνή με κριτήριο 
το book value
Εξετάζοντας τις αποτιμήσεις, η Credit
Suisse σημειώνει ότι η ελληνική αγορά
δείχνει φθηνή με κριτήριο το book
value. Με κριτήριο τα κέρδη η εικόνα
αλλάζει. Εξετάζοντας τις αποτιμήσεις,
ο οίκος σημειώνει ότι η αγορά δείχνει
φθηνή σε όρους book value. Τελεί
υπό διαπραγμάτευση σε ιστορικό
χαμηλό έναντι του book value και με
80% discount έναντι των αναδυόμενων
αγορών. Αντίθετα, με βάση τα κέρδη
δείχνει «μη ελκυστική», καθώς η μέση
εκτίμηση για το p/e (36 φορές) του
επόμενου δωδεκαμήνου είναι σε pre-
mium 140%, έναντι των άλλων ανα-
δυόμενων (17 φορές). Εξαιρουμένων
των τραπεζών παραμένει ένα 25%
premium. 
Η Ελλάδα δεν ανήκει στις αναδυόμενες
αγορές, στις οποίες κατηγοριοποιείται
πλέον, εκτιμά η Credit Suisse. Δικαιο-
λογεί την άποψη αυτή, με το επιχείρημα
ότι με βάση πολλά κριτήρια η χώρα
βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα των
αντίστοιχων αναδυόμενων (ΑΕΠ, εται-
ρικά κέρδη κ.ά.). «Πιστεύουμε ότι η
χώρα στερείται περιθωρίων για αύξηση
παραγωγικότητας, πιστωτικής επέ-

κτασης, αστικοποίησης. Επιπλέον πολύ
μικρό κομμάτι τω εσόδων των επι-
χειρήσεων προέρχεται από το εξωτε-
ρικό». 
Η Credit Suisse διαπιστώνει ότι η χώρα
είναι σε δρόμο ανάκαμψης με πρόβλεψη
για αύξηση του ΑΕΠ 0,6% το 2014. 

Η κερδοφορία 
των εισηγμένων
Εκτός του τραπεζικού κλάδου, η Citi
προβλέπει μείωση στην κερδοφορία
των ελληνικών εισηγμένων κατά 3%
το 2013 και αύξηση 31% το 2014. 
Συγκεκριμένα, η Citigroup βλέπει βελ-
τίωση στην κερδοφορία μέσα στο 2014
για εισηγμένες, όπως η Aegean Airlines
(από 35,9 φέτος σε 40,4 εκατ. του
χρόνου), η ΤΙΤΑΝ (από -8,8 σε +22,8
εκατ. ευρώ), η ΔΕΗ (από 110 σε 191,5
εκατ. ευρώ), η Coca Cola (από 234 σε
336,8 εκατ. ευρώ), η Motor Oil (από
29,6 σε 118,1 εκατ. ευρώ) και ο ΟΤΕ
(από 294,4 σε 298,2 εκατ. ευρώ). 
Μάλιστα, το +31% στα κέρδη θα μπο-
ρούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο αν
δεν υπήρχαν φέτος τα έκτακτα κέρδη
της ΕΧΑΕ από τις επανακεφαλαιοποι-
ήσεις των τραπεζών.Ακόμη μεγαλύτερη
ωστόσο προβλέπεται η βελτίωση των
εταιρικών κερδών, αν συνεκτιμηθούν
και τα αποτελέσματα των τραπεζών,
καθώς η Citigroup προβλέπει το 2014
κέρδη για την Εθνική Τράπεζα (+175,8
εκατ. έναντι -117,8 εκατ. φέτος) και
μειωμένες ζημίες για την Alpha Bank
(-881 εκατ. έναντι -1,26 δισ. ευρώ
φέτος). 
Αντίθετα, μειωμένη κερδοφορία για
το 2014 αναμένει ο οίκος για τις εται-
ρείες ΕΧΑΕ (από 43,6 σε 17,8 εκατ.
ευρώ), ΟΠΑΠ (από 116,9 σε 110,8
εκατ. ευρώ), JUMBO (από 87,7 σε 84,1
εκατ. ευρώ) και ΜΕΤΚΑ (από 73,3 σε
72,1 εκατ. ευρώ).

Συγκρινόμενες με τις αναδυόμενες αγορές, 
οι φτηνότερες ελληνικές μετοχές είναι Motor Oil,
ΟΤΕ, Aegean Airlines, ΔΕΗ, Coca Cola και Jumbo

CITI: ΤΑ P/E ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΕΣ 2013 2014
ΜΕΤΚΑ 9,2 9,4
Μυτιληναίος 16,6 8,2
Frigoglass 27,7 13,4
ΕΥΔΑΠ 16,6 13,4
Ελλάκτωρ 83,6 24
Folli Follie 9,4 11
Σαράντης 13,7 12,8
Jumbo 15,3 15,9
Coca Cola 24,7 21,9
Motor Oil 13,2 8,1
ΕΛΠΕ 18,3 12,2
Τέρνα Ενεργειακή 16 11
Intralot 20,3 17,4
ΟΠΑΠ 20,5 26,3



Ο
ι εργοδότες αναφέρουν τις
ισχυρότερες προθέσεις
προσλήψεων των τελευ-
ταίων πέντε ετών, με το

Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης
να ενισχύεται για έκτο συνεχόμενο τρί-
μηνο. Οι Προοπτικές Απασχόλησης για
το α’ τρίμηνο του 2014 ενισχύονται
και στους εννέα τομείς της ελληνικής
οικονομίας, τόσο σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο όσο και με σύγ-
κριση με το α’ τρίμηνο του 2013. Οι
προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών
ενισχύονται σημαντικά σε όλους τους
τομείς της ελληνικής οικονομίας και
στις δύο γεωγραφικές περιοχές που
εξετάζει η έρευνα. 
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 14% των
εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατό-
μων που απασχολούν, το 13% αναμένει
μείωση, ενώ το 69% εκτιμά ότι δεν θα
υπάρξει κάποια μεταβολή. Σε συνέχεια
της εποχικής προσαρμογής των δε-
δομένων, οι Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης ανέρχονται σε +7%, εμ-
φανίζοντας αύξηση της τάξης των 6
ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και 17 ποσο-
στιαίων μονάδων συγκριτικά με το αν-
τίστοιχο τρίμηνο του 2013. Πρόκειται
για την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη από
το δ’ τρίμηνο του 2008. 
«Λίγο πριν την αρχή του νέου έτους,
οι θετικοί δείκτες της έρευνάς μας
δίνουν λίγη από την αισιοδοξία που
έχουμε ανάγκη για να ξεκινήσουμε
δυναμικά. Η σταθερά ανοδική τάση
του Δείκτη των Προοπτικών Απασχό-
λησης δείχνει ότι η αγορά δίνει ψήφο
εμπιστοσύνης» σχολιάζει η Δρ. Βενετία
Κουσία, διευθύνουσα σύμβουλος της
ManpowerGroup. Συμπληρώνει, ωστόσο,
ότι «κατά την άποψή μου η στιγμή

στην οποία βρισκόμαστε
είναι κρίσιμη. Αν θέλουμε
τα καλά νέα να συνεχιστούν
στα επόμενα τρίμηνα, θα
πρέπει οι υποσχέσεις που
έχουν δοθεί να γίνουν πράξη.
Προκειμένου οι οργανισμοί να
αναπτυχθούν χρειάζονται ένα
εύρυθμο, υγιές επιχειρηματικό οι-
κοσύστημα, ελκυστικό για τους
επενδυτές, εκτός και εντός συνόρων.
Παράλληλα, έχουν ανάγκη από νέα
εργασιακά μοντέλα, που προσφέρουν
ουσιαστική ευελιξία και συμβάλλουν
στην αύξηση της παραγωγικότητας,
στον τομέα, δηλαδή, στον οποίο πά-
σχουμε σε εθνικό επίπεδο. Η αποφα-
σιστικότητα, η ταχύτητα και η συνέπεια
με την οποία θα υποστηριχθούν αυτές
οι απαραίτητες αλλαγές, θα κρίνουν
αν η αγορά θα συνεχίσει να δίνει την
ψήφο της και τα επόμενα τρίμηνα». 
Η έρευνα της Manpower πραγματο-
ποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε αν-
τιπροσωπευτικό δείγμα 750 εργοδοτών
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Συγκρίσεις ανά τομέα
δραστηριότητας 
Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του
αριθμού των ατόμων που απασχολούν
σε επτά από τους εννέα τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας κατά το α’
τρίμηνο του 2014. Οι εργοδότες του
τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών
σημειώνουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια
προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές
απασχόλησης της τάξης του +15%. Οι
εργοδότες του τομέα Τουρισμού ανα-
φέρουν επιφυλακτικά αισιόδοξα σχέδια
προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης
του +8%, ενώ στους τομείς Χρηματο-
οικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Πε-
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Περισσότεροι από 65.000 υπεύθυνοι προσλήψεων
από 42 χώρες συμμετείχαν στην τριμηνιαία έρευνα

της Manpower για τη σφυγμομέτρηση των προσδοκιών
προσλήψεων των εργοδοτών για το διάστημα Ιανουά-
ριος-Μάρτιος 2014. Συγκριτικά με το προηγούμενο
τρίμηνο, η αισιοδοξία αναφορικά με τις προσλήψεις
ενισχύεται σε 21 χώρες, αλλά μειώνεται σε 15. Σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους, οι προοπτικές είναι, επίσης, ενισχυμένες σε
21 χώρες, αλλά ασθενέστερες σε 17. Εξετάζοντας
συνολικά τα δεδομένα της έρευνας, παρατηρείται ότι
απουσιάζει μία γενικευμένη τάση μεταξύ των εργοδοτών
σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Στις χώρες του G7, οι
προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται οριακά ή πα-
ραμένουν σχετικά σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Στις υπόλοιπες χώρες δεν υπάρχουν βάσιμες
ενδείξεις για σημαντική και γενικευμένη στροφή σε
ισχυρότερη ή πιο υποτονική δραστηριότητα προσλήψεων.

Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε, πάντως, είναι
η επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο οι εργοδότες
προχωρούν σε προσλήψεις. Ακόμη και σε χώρες που
μέχρι πολύ πρόσφατα η δραστηριότητα προσλήψεων
ήταν εντυπωσιακή (π.χ. στην Κίνα, τη Βραζιλία και
την Τουρκία), οι εργοδότες εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν
να προσλαμβάνουν, αλλά οι εκτιμήσεις τους κατα-
γράφονται σε πολύ πιο μετριοπαθή επίπεδα. 

Προοπτικές στον Κόσμο
Οι χώρες με τις ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων
είναι η Ταϊβάν, η Ινδία, η Νέα Ζηλανδία, η Κολομβία
και η Σιγκαπούρη. Αντίθετα, οι χώρες με τις λιγότερες
ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία αναμένεται
να είναι το Βέλγιο, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Φινλανδία,
η Ιρλανδία και η Ιταλία, όπου οι εργοδότες αναφέρουν
αρνητικές προθέσεις προσλήψεων επί 12 συνεχόμενα
τρίμηνα! 

Αισιόδοξα τα μηνύματα για την πορεία της απα         
Τη σταδιακή βελτίωση της αισιοδοξίας των Ελλήνων εργοδοτών και για
το α’ τρίμηνο του 2014, καταγράφουν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας
έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower, για 
το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014.

4Διεθνείς συγκρίσεις



ριουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς
Επιχειρήσεις και Εμπόριο (Χονδρική
& Λιανική) αναφέρονται προοπτικές
της τάξης του +6%. Οι εργοδότες σε
δύο τομείς (Κατασκευές και Δημόσιο
& Κοινωνικές Υπηρεσίες) αναφέρουν
προοπτικές της τάξης του +5%. Ωστόσο,
οι εργοδότες σε δύο τομείς αναμένουν
μείωση του αριθμού των ατόμων που
απασχολούν, ιδιαίτερα στον τομέα της
Γεωργίας, με Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης της τάξης του -9%. 
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
ο δείκτης της απασχόλησης ενισχύεται
σε επτά από τους εννέα τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας. Οι σημαντι-
κότερες βελτιώσεις των προοπτικών,
της τάξης των 12 και 11 ποσοστιαίων
μονάδων, καταγράφονται στον τομέα
του Τουρισμού και τον τομέα των Με-
ταφορών και Επικοινωνιών, αντίστοιχα.
Στο μεταξύ, οι εργοδότες αναφέρουν
αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων στον
τομέα του Εμπορίου (Χονδρική και
Λιανική) και βελτίωση 7 ποσοστιαίων
μονάδων στον τομέα της Μεταποίησης.
Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων
εμφανίζονται ασθενέστερες στον τομέα
της Γεωργίας, όπου οι προοπτικές μει-
ώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, οι προοπτικές
προσλήψεων ενισχύονται και στους
εννέα τομείς οικονομικής δραστηριό-
τητας. Σημαντικές αυξήσεις της τάξης
των 26 ποσοστιαίων μονάδων κατα-
γράφονται στον τομέα του Τουρισμού
και στον τομέα των Μεταφορών και
Επικοινωνιών, ενώ οι προοπτικές στον
τομέα του Εμπορίου (Χονδρική και
Λιανική) είναι ενισχυμένες κατά 23
ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι
προοπτικές βελτιώνονται κατά 18 πο-
σοστιαίες μονάδες στους τομείς των
Κατασκευών και της Μεταποίησης,
ενώ οι προοπτικές για τον τομέα Δημόσιο
και Κοινωνικές Υπηρεσίες είναι ενι-
σχυμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σε εγρήγορση…
«Καθώς οι προθέσεις προσλήψεων
των εργοδοτών σε όλους τους τομείς
της οικονομικής δραστηριότητας ανα-
κάμπτουν σταδιακά, όσοι βρίσκονται
σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να
είναι σε εγρήγορση. Οι συνέπειες των
περικοπών των προηγούμενων τριμήνων
υπήρξαν έως και επιζήμιες για ορι-
σμένους Οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις
έχουν αντιληφθεί ότι αν θέλουν να
επιτύχουν, έχουν ανάγκη από σωστές
οργανωτικές δομές και στήριξη τα-
λαντούχων ανθρώπων, που θα προ-
σθέσουν αξία. Ωστόσο, οι εργοδότες
είναι πλέον πιο επιφυλακτικοί και επι-
λεκτικοί απ’ όσο έχουν υπάρξει ποτέ.
Για τους υποψηφίους αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι
να δείξουν ξεκάθαρα πώς θα συνει-
σφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων,
όχι μόνο λόγω των πτυχίων τους, αλλά
και με τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει
στην επαγγελματική τους πορεία» επι-
σημαίνει η Δρ. Κουσία.

Συγκρίσεις ανά
Γεωγραφική Περιοχή
Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές
περιοχές που εξετάζει η έρευνα ανα-
μένουν αύξηση των ατόμων που απα-
σχολούν κατά το α’ τρίμηνο του 2014.
Οι εργοδότες στην ευρύτερη Περιφέρεια
Αττικής εμφανίζονται επιφυλακτικά
αισιόδοξοι ως προς τα σχέδια προσ-
λήψεων, με συνολικές προοπτικές
απασχόλησης της τάξης του +7%, ενώ
οι προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα
διαμορφώνονται στο +1%. Σε σύγκριση
με το δ’ τρίμηνο του 2013, οι προοπτικές
προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες
κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια
Ελλάδα και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής. 
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              σχόλησης στην Ελλάδα
Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

Προοπτικές Απασχόλησης α’ τριμήνου 2014
ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Βελτίωση κατά 6% 
σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο
και κατά 17% σε σχέση
το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου
έτους καταγράφει 
ο Δείκτης 
των Προοπτικών
Απασχόλησης, 
που εμφανίζεται
ενισχυμένος σε 7 
από τους 9 τομείς
της οικονομίας

Ενώ το σύνολο των θέσεων εργασίας στον τομέα κατά το γ’ τρίμηνο
του 2013 μειώθηκε κατά 5,8%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική
περίοδο του 2012, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης σε

ορισμένους μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους βαρύνουσας σημασίας για
τον τομέα, καθώς και σε ορισμένους κλάδους συγκριτικά ήσσονος σημασίας. 
Η αύξηση αυτή, πάντως, συνδέεται πιθανότατα όχι μόνο με τις διαφαινόμενες
τάσεις σταθεροποίησης ή και ανάκαμψης του όγκου της παραγωγής
ορισμένων κλάδων λόγω εξαγωγικής επέκτασης, αλλά και κυρίως με τη
διεύρυνση της μερικής απασχόλησης με ωρομίσθιο και της εκ περιτροπής
εργασίας, που μπορεί να οδηγούν στο επίπεδο επιχειρήσεων και κλάδων
σε αύξηση του εργατικού δυναμικού, με παράλληλη μείωση του αριθμού
των σταθερά και πλήρως απασχολουμένων. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκτιμάται ότι αυξήθηκε ο αριθμός
των εργαζομένων α) στη βιομηχανία τροφίμων (12,6%), β) στη βιομηχανία
ποτών (2,9%), γ) στη βιομηχανία λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων
μη υπαγόμενων σε άλλον κλάδο (21,1%), δ) στη βιομηχανία κλωστοϋ-
φαντουργικών υλών (29,9%), ε) στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης
μηχανών (9,8%), στ) στη βιομηχανία πλαστικών (21,5%), ζ) στη βιομηχανία
δέρματος και υπόδησης (50,1%), η) στη βιομηχανία εκτυπώσεων και ανα-
παραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων (5,6%) και θ) στη βιομηχανία
βασικών μετάλλων (5,9%). 
Πάντως, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2008, η απασχόληση στον κλάδο
το ίδιο τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένη κατά 7,9%. 

Μείωση αδήλωτης εργασίας
Σταδιακή υποχώρηση εμφανίζουν τα ποσοστά της ανασφάλιστης εργασίας,
κυρίως από το καλοκαίρι και μετά, εξέλιξη που σύμφωνα με στελέχη του
υπουργείου Εργασίας συναρτάται με την επιβολή των νέων, ιδιαίτερα
υψηλών προστίμων για παραβάσεις που αφορούν στην ανασφάλιστη
εργασία. 
Ειδικότερα, από τα μηνιαία στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις»,
για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, προκύπτει
ότι ενώ το Φεβρουάριο του 2013 το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας σε
κλάδους υψηλής παραβατικότητας είχε φτάσει ακόμη και στο 40,5%, το
Νοέμβριο το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20,1%. 
Ακόμη, από τις 15 Σεπτεμβρίου που επιβλήθηκαν τα νέα πρόστιμα έως 30
Νοεμβρίου, ελέγχθηκαν 5.198 επιχειρήσεις και σε σύνολο 27.425 εργαζομένων
βρέθηκαν αδήλωτοι οι 742, ποσοστό 2,71%, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα
συνολικού ύψους 7.633.763 ευρώ.

Αύξηση της απασχόλησης σε εννέα βιομηχανικούς κλάδους
καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο του 2013, σε μια ακόμη ένδειξη 
ότι έχει ανακοπεί –αν και δεν έχει ακόμη τερματιστεί– 
η συρρίκνωση των θέσεων εργασίας στην ελληνική μεταποιητική
βιομηχανία, που ανέρχεται σε 38,1% μεταξύ 2008-2013, καθώς
στην πενταετία αυτή στον μεταποιητικό τομέα χάθηκαν 206.500
θέσεις εργασίας!

«Δειλά χαμόγελα» για την
απασχόληση στη βιομηχανία
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Κανονισμός για τις Κοινές Διατάξεις
παρέχει κοινούς κανόνες για τον
προγραμματισμό όλων των Ταμείων
της Ε.Ε. και αναγκάζει τα κράτη-μέλη
να διαμορφώσουν μία Σύμβαση
Εταιρικής Σχέσης που να καλύπτει
τα αντίστοιχα προγράμματά τους
για κάθε Ταμείο. Έτσι, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης θα ενοποιηθεί με τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία Επενδύσεων, για μεγαλύτερη
συνέπεια, αποτελεσματικότητα, κα-
θώς και τη δυνατότητα της συγχρη-
ματοδότησης ενός προγράμματος
από διαφορετικά Ταμεία. Αυτό δίνει
μία ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία για
καινοτόμα προγράμματα και συνε-
κτικές στρατηγικές σε συγκεκριμένες
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων
συνεκτικών δράσεων ανάμεσα σε
αγροτικές και αστικές περιοχές,
καθώς και συνδυασμένες αγροτικές
και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις. 

Το σύστημα αξόνων της παρούσας
περιόδου θα αντικατασταθεί από
έξι προτεραιότητες, που θα περι-
λαμβάνουν εκούσια μέτρα, τα οποία
θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να
σχεδιάζουν προγράμματα και τη
χρηματοδότησή τους βασιζόμενα
στην ανάλυση των συγκεκριμένων
αναγκών. 
Ο προγραμματισμός κατ’ αυτόν τρό-
πο θα απλουστευτεί πάρα πολύ και
θα διευκολύνει την εφαρμογή των
σχεδίων για τους δικαιούχους. 

Για χάρη της απλούστευσης, αλλά
και για να επιτρέπεται στους δικαιού-

χους να σχεδιάζουν και να πραγμα-
τοποιούν ολοκληρωμένα προγράμ-
ματα με αυξημένη προστιθέμενη
αξία, ένα μόνο μέτρο θα καλύπτει
τους περισσότερους τύπους παρα-
γωγικών επενδύσεων. Για όσους θέ-
λουν να αυξήσουν την οικονομική
και περιβαλλοντική απόδοση των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των
γεωργικών επιχειρήσεων, να βελ-
τιώσουν την αποτελεσματικότητα
της προώθησης των αγροτικών προ-
ϊόντων και του τομέα μεταποίησης,
να παρέχουν την απαραίτητη υπο-
δομή για την ανάπτυξη της γεωργίας
και της δασοκομίας και να στηρίζουν
τις μη αποδοτικές επενδύσεις που
είναι απαραίτητες για τους περιβαλ-
λοντικούς στόχους. 

Η στήριξη για επενδύσεις στη δα-
σοκομία έχει, επίσης, απλουστευθεί
και εκσυγχρονιστεί. Θα υπάρχει ένα
μόνο ολοκληρωμένο μέτρο για συγ-
κεκριμένους ιδιοκτήτες δασών, ώστε
να αυξηθεί τόσο η λειτουργικότητα
όσο και η αποτελεσματικότητα του
μέτρου. 

Τα μέτρα που αφορούν στο περι-
βάλλον και το κλίμα έχουν ενισχυθεί,
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματι-
κότητά τους και η εφαρμογή τους
έχει παραμείνει υποχρεωτική. 
Εντούτοις, έχει εισαχθεί ένας μεγάλος
βαθμός ευελιξίας με το να επιτρέ-
πονται μικρότερες δεσμευτικές πε-
ρίοδοι και περίοδοι μετατροπής,
ώστε να προωθηθεί μία ευρύτερη
αποδοχή των μέτρων. 

Εξαιτίας της ομοιότητας κάποιων
πρακτικών πρασινίσματος του πυ-
λώνα 1 με τα μέτρα για το γεωργο-
περιβάλλον και το κλίμα του πυλώνα
2, ο Κανονισμός προβλέπει την εξαί-
ρεση της διπλής χρηματοδότησης,
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες
δεν θα πληρώνονται διπλά για την
ίδια δραστηριότητα. 

Εισάγεται μία νέα οροθέτηση των
περιοχών με φυσικούς περιορισμούς
(προηγούμενα γνωστές ως μειονε-
κτικές περιοχές). Αυτές οι περιοχές
θα καθορίζονται πλέον στη βάση 8
βιοφυσικών κριτηρίων, τα οποία θα
διασφαλίζουν ένα αντικειμενικό και
διαυγές σύστημα για όλη την Ε.Ε. 
Για να διασφαλιστεί μία ήπια μετά-
βαση και η συνέχεια, τα κράτη-μέλη
μπορούν να εφαρμόσουν την νέα
οροθέτηση μέχρι το 2018, με τη
δυνατότητα φυσικά να ξεκινήσουν
νωρίτερα για όσους έχουν ολοκλη-
ρώσει την οροθέτηση. Τα κράτη-
μέλη μπορούν, επίσης, να αποσύ-
ρουν σταδιακά τις ενισχύσεις στους
αγρότες, που δεν θα είναι επιλέξιμοι,
μέχρι το τέλος της προγραμματικής
περιόδου. 
Ο κανονισμός προβλέπει, επίσης,
την ευελιξία για τα κράτη-μέλη κατά
τη διαδικασία της οροθέτησης, με
τη διαμόρφωση ευέλικτων και δια-
φοροποιημένων κριτηρίων και, σε
ειδικές περιπτώσεις, τη δυνατότητα
να αθροίζουν τα βιοφυσικά κριτήρια
σε μία συγκεκριμένη περιοχή. 

Για χάρη την απλοποίησης, ο Κανο-
νισμός παρέχει έναν ενιαίο συντε-

λεστή για τη συμμετοχή στη χρη-
ματοδότηση (συντελεστής συγχρη-
ματοδότησης) σε όλα τα μέτρα. Πα-
ρέχεται μία μείωση για κάποια μέτρα
με ιδιαίτερη σημασία, όπως αυτά
που έχουν σχέση με το περιβάλλον,
την προσαρμογή και την ανακούφιση
σε σχέση με την κλιματική αλλαγή
και την καινοτομία. 
Ο συντελεστής συγχρηματοδότη-
σης λαμβάνει, επίσης, υπόψη τις
διαφορετικές συνθήκες στις περι-
φέρειες -ο Κανονισμός προβλέπει
υψηλότερους συντελεστές συγ-
χρηματοδότησης για τις λιγότερο
αναπτυγμένες περιφέρειες, τις εξό-
χως απόκεντρες περιοχές και τα
νησιά του Αιγαίου- καθώς και δύο
τύπους μετάβασης όπου το κατά
κεφαλήν για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του
μέσου όρου της Ε.Ε. 
Για να διασφαλιστεί η αποτελεσμα-
τική χρήση των πόρων της Ε.Ε., ο
Κανονισμός προβλέπει προϋποθέσεις
ελάχιστων δαπανών για το περιβάλ-
λον και για το Leader. Τουλάχιστον
το 30% του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα
πρέπει να είναι διαθέσιμο για μέτρα

σχετιζόμενα με το περιβάλλον και
την προσαρμογή και την ανακούφιση
σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Άλλο ένα 5% πρέπει να είναι διαθέ-
σιμο για την προσέγγιση Leader, η
οποία στηρίζει την εφαρμογή τοπι-
κών στρατηγικών. 

Η καινοτομία έχει οριστεί ως ένας
οριζόντιος στόχος για την επόμενη
προγραμματική περίοδο. 
Θα υποστηρίζεται μέσω διάφορων
μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, όπως
η μετάδοση γνώσης, η συνεργασία
και οι επενδύσεις σε υλικά κεφάλαια.
Επιπλέον, μέσω της Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης Καινοτομίας για την
παραγωγικότητα και την αειφορία
της γεωργίας, η αγροτική ανάπτυξη
θα προωθεί την αποτελεσματική
χρήση των πόρων, την παραγωγι-
κότητα και τη γεωργία και δασο-
κομία χαμηλών εκπομπών και φιλική
προς το περιβάλλον. 
Έτσι, η σύμπραξη για την καινοτομία
θα στηρίζει και θα διευκολύνει τη
συνεργασία μεταξύ της γεωργίας
και της έρευνας, ώστε να επιταχύνει
τη μετάδοση της τεχνολογίας στους
αγρότες.

Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο:

Προτεραιότητες (άρθρο 5):

Επενδύσεις (άρθρο 17):

Δασοκομία (άρθρα 21-27, 34):

Χρηματοδότηση (άρθρο 59):

Καινοτομία:

Γεωργο-περιβάλλον (άρθρο 28)/   
Βιολογική Γεωργία (άρθρο 29)/ 
Natura και Οδηγία Πλαίσιο 
για τα ύδατα (άρθρο 30):

Περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (άρθρα 31-32  
και παράρτημα II):

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Αυτός ο κανονισμός ονομάζεται «οριζόντιος»
επειδή συνδυάζει τους κανόνες που είναι
σχετικοί με όλα τα εργαλεία της ΚΑΠ, ενώ πρό-
τερα υπήρχαν διασκορπισμένα σε διάφορα
μέρη της νομοθεσίας της. Αφορά ειδικότερα: 
� Συστήματα χρηματοδότησης, διαχείρισης
και ελέγχου, που συμπεριλαμβάνουν τους Ορ-
γανισμούς Πληρωμών και το ΟΣΔΕ. Οι κανόνες
που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις, τα μέτρα
αγοράς και την αγροτική ανάπτυξη έχουν εναρ-
μονιστεί, ώστε να παράγουν συνέργειες. 
�Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών,
το οποίο είναι μία σειρά συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών, που τα κράτη-μέλη πρέπει να δημι-
ουργήσουν, ώστε οι αγρότες να βοηθηθούν
να καταλάβουν ειδικότερα τις υποχρεώσεις
τους σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση
και το πρασίνισμα. 

�Πολλαπλή συμμόρφωση, ένα σύστημα που
δημιουργήθηκε από την αναθεώρηση της ΚΑΠ
του 2003, το οποίο υποβάλει την ενίσχυση και
στήριξη των αγροτών για τη συμμόρφωση με
απαιτήσεις δημοσίου συμφέροντος και ειδι-
κότερα με κριτήρια που σχετίζονται με το πε-
ριβάλλον, την ορθή μεταχείριση των ζώων και
τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Το πλαίσιο για την πολλαπλή συμμόρφωση
έχει προσαρμοστεί. 
� Απόσυρση αχρεωστήτως καταβληθέντων
ενισχύσεων και κυρώσεις που επιβλήθηκαν
σε δικαιούχους ενισχύσεων, οι οποίοι δεν συμ-
μορφώνονται με προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
ή άλλες υποχρεώσεις. Ο κανονισμός θέτει όλες
τις βασικές αρχές για τέτοιου είδους κυρώσεις,
που θα πρέπει να επιβάλλονται από τα κρά-
τη-μέλη και αποδίδει στην Επιτροπή εφαρμό-
στηκες εξουσίες για τον καθορισμό λεπτομερών
κανόνων. Για το «πρασίνισμα» οι κυρώσεις θα

επιβληθούν σταδιακά, ενώ τα πρώτα 2 χρόνια
εφαρμογής του πρασινίσματος δεν θα επι-
βάλλονται καθόλου κυρώσεις (2015 και 2016),
ενώ θα επιβληθεί ένας συντελεστής προσαρ-
μογής της τάξεως του 20% της ενίσχυσης πρα-
σινίσματος για το έτος 2017 και της τάξεως
του 25% για το έτος 2018. 
� Η δημοσίευση των ονομάτων των δι-
καιούχων των ταμείων της ΚΑΠ ώστε να
αποθαρρυνθούν οι δικαιούχοι από πα-
ράτυπες συμπεριφορές και την ίδια
στιγμή ενισχύοντας την ατομική υπευ-
θυνότητα των αγροτών στη χρησιμο-
ποίηση των δημοσίων κεφαλαίων. Προ-
κειμένου να διασφαλιστεί μία ισορροπία
ανάμεσα στον αντικειμενικό δημόσιο
έλεγχο για τη χρήση των κεφαλαίων της
ΚΑΠ και στο δικαίωμα των δικαιούχων για
σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, τα ονόματα
αυτών των δικαιούχων οι οποίοι λαμβάνουν

ποσά χαμηλότερα από τα μέγιστα επιτρεπόμενα
ποσά της ενίσχυσης, στα πλαίσια του συστή-
ματος για τους μικρούς αγρότες, δεν θα δη-

μοσιεύονται. 

Τελευταίο 
αλλά σημαντικό: 

Ως καινοτομία εισάγεται από τον κανονι-
σμό αυτόν ένα απόθεμα κρίσεων, ώστε να

υποστηρίζεται ο αγροτικός τομέας σε περιπτώ-
σεις σοβαρών κρίσεων που επηρεάζουν την

αγροτική παραγωγή ή τη διανομή, με την εφαρ-
μογή, στην αρχή κάθε έτους, μίας αναγωγής στις

άμεσες ενισχύσεις. Τα ποσά που δεν χρησιμο-
ποιήθηκαν θα αποδίδονται στους αγρότες. Οι

περιπτώσεις για τις οποίες αυτό το απόθε-
μα κρίσεων μπορεί να χρησιμοποιεί-

ται, περιγράφονται στον κανονι-
σμό για την ενιαία ΚΟΑ.
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Τ
ο βιβλίο περιέχει πληθώρα

πληροφοριών για το μέχρι
πρότινος άγνωστο από πλευ-
ράς εκμεταλλεύσεως φυτό

στην Ελλάδα. Μετά την κυκλοφορία
του βιβλίου, άρχισε δειλά-δειλά να
γίνεται γνωστό, να καλλιεργείται και
τώρα έχει πάρει αύξουσες διαστάσεις.
Το προτιμούν όχι μόνον οι κατ’ επάγ-
γελμα αγρότες, αλλά κάθε ένας που
έχει κάποιο κομμάτι χέρσου γης θέλει
να φυτεύψει φραγκοσυκιές, ώστε να
έχει ένα πρόσθετο έσοδο, κάτι το επι-
βεβλημένο στις ημέρες μας. Και στην
περίπτωση αυτή δεν θα διαψευσθεί
ο στόχος τους. Πέραν των οικονομικών
ωφελημάτων, ωστόσο, η φραγκοσυκιά
έχει και δεκάδες άλλων προσφορών.
Όσο και αν ηχεί κάπως παράξενο,

πρέπει να εξοικειωθούμε με τη φραγ-
κοσυκιά και να μάθουμε πώς: 
8 να συλλέγουμε τα φραγκόσυκα,
8να τα καθαρίζουμε,
8να τα τρώμε,
8να τα μεταφέρουμε,
8να τα διατηρούμε,
8να τα αγαπήσουμε και
8να τα εκμεταλλευόμαστε.
Μεγάλο εμπόδιο στη χρήση των καρ-
πών της φραγκοσυκιάς αποτελούν
τα αγκάθια, αλλά και ο καθαρισμός,
ο οποίος παρόλα αυτά είναι απλός
και γίνεται με τρεις κινήσεις. Για τα
αγκάθια πολλοί είναι οι τρόποι να
απομακρυνθούν, ενώ υπάρχει και
σχετικό μηχάνημα.

Οικονομικές δυνατότητες 
Στόχος των Ελλήνων καλλιεργητών
της φραγκοσυκιάς, επαγγελματιών
και ερασιτεχνών, είναι ο προσπορι-
σμός κέρδους. Αυτός είναι δεδομένος
από την πρωτογενή παραγωγή αλλά
και από τη δευτερογενή, που πρέπει
να θέσουν σαν στόχο όλοι. Η διάθεση
των καρπών δεν πρέπει να είναι ο
μοναδικός προσδοκώμενος πόρος.
Η δευτερογενής παραγωγή διαρκεί
όλο το χρόνο. Και από εδώ προβλέ-
πονται πολλαπλά κέρδη, όπως κτη-
νοτροφές, τροφές, γλυκά, μαρμε-
λάδες, ποτά. Πρέπει όλα να τα εκ-
μεταλλευτούμε με προσοχή και επι-
μονή.

Προστασία του
περιβάλλοντος
Πολλές χώρες έχουν τη φραγκοσυκιά
σε πρώτη προτεραιότητα. Στην Ελ-
λάδα υπάρχει γενική άγνοια γύρω
από το φυτό, παρόλο που πρόκειται

για φυτό αντι-
διαβρωτικό και
αντιπλημμυρι-
κό, που: 
8λειτουργεί
ως ανάχωμα σε
επικλινή εδάφη
και βουνοπλαγιές,

8σκεπάζει τα «γυμνά» βουνά και
αντέχει πολύ στην ξηρασία,
8δεν χρειάζεται πολύ κόπο και
έξοδα για την καλλιέργειά του, ώστε
να δώσει τους νόστιμους καρπούς
του, 
8χρειάζεται περιορισμένη ποσότητα
νερού, 
8είναι μόνιμη εστία πράσινου, ακόμα
και σε ερημικά μέρη,
8είναι αντιπυρικό «όπλο»-φράγμα. 
Ως προς το τελευταίο, είναι χαρακτη-
ριστικό ότι μετά τις πυρκαγιές, σαν
πρώτα μέτρα κατά των πλημμυρών,
κατασκευάζονται κορμοδέματα και
κλαδοπλέγματα για να συγκρατηθούν
όσο το δυνατό περισσότερες φερτές
ύλες και όμβρια ύδατα, αλλά και για
να προφυλαχθούν κατοικίες στις υπω-
ρείες των βουνοπλαγιών από τυχόν
κατολισθήσεις. Οι φραγκοσυκιές κά-
νουν και τις δύο αυτές δουλειές! 

Φυτό του μέλλοντος
Εκτός από τη μεγίστη προστασία του
περιβάλλοντος και τη διαρκή πράσινη
εικόνα στα ξηρά και άνυδρα τοπία,
η φραγκοσυκιά έχει και ένα ακόμα
σημαντικότατο πλεονέκτημα: είναι
το φυτό του μέλλοντος. Λόγω των

ραγδαίων κλιματικών αλλαγών, είναι
το φυτό που θα επιβιώσει όταν πολλά
άλλα θα έχουν εξαφανισθεί από το
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Οι ειδικοί επιστήμονες προβλέπουν
πως αν δεν ανατραπεί ο επικίνδυνος
ρυθμός του φαινομένου του θερμο-
κηπίου, μέσα στα προσεχή 30 χρόνια
θα έχει ερημοποιηθεί το 80% της
υπαίθρου στην Ανατολική Μεσόγειο!
Από την άποψη αυτή, η φραγκοσυκιά,
λόγω της ανθεκτικότητάς της στην
ξηρασία, θα αποτρέψει την πλήρη
ερημοποίηση και θα αποτελέσει ανά-
χωμα στο δυσάρεστο αυτό φαινόμενο.
Πρέπει, όμως, από τώρα να λάβουμε
τα μέτρα μας, γιατί όταν την αναζη-
τήσουμε ως τροφή και φρούτο ίσως
να είναι πολύ αργά... Γι’ αυτό, ας την
συνηθίσομε από τώρα και ας φυτέ-
ψουμε παντού φραγκοσυκιές. 
Οι Έλληνες πρέπει να αγαπήσουν τη
φραγκοσυκιά και να επιδιώκουν την
καλλιέργειά της για τα πολλαπλά και
μέχρι τώρα άγνωστα οφέλη της. 
Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.fragosika.gr. 

ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΛΛΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ... ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ

Οι οικονομικές, θεραπευτικές,
μαγειρικές, περιβαλλοντικές
και λοιπές προσφορές της
φραγκοσυκιάς παρουσιάζονται
στο βιβλίο του Μιχαήλ
Στρατουδάκη «Τα
Φραγκόσυκα» – επιστημονική
και πρακτική θεώρηση φυτού
και καρπών, που αποτελεί ένα
έργο μοναδικό στην Ελλάδα για
το συγκεκριμένο φυτό, τους
καρπούς και τα οφέλη του.

Προτάσσουμε εδώ τις θεραπευτικές
ιδιότητες της φραγκοσυκιάς που

επιστημονικώς έχουν διαπιστωθεί έπειτα
από 25 χρόνια πανεπιστημιακών ερευνών.
Πρόκειται για τις ασθένειες διαβήτης
τύπου ΙΙ και χοληστερίνη, αλλά και για
τη μεγάλη συμβολή της στην ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος. Πέρα
από αυτά, είναι «όπλο» προληπτικό
αλλά και θεραπευτικό για:
8 καρδιακά νοσήματα, 
8υπερλιπιδαιμία και παχυσαρκία, 

8πνευμονικές παθήσεις, 
8καθαρτικό του εντερικού και 

ουροποιητικού συστήματος,
8χωνευτικό,
8αντικαρκινικό,
8διουρητικό
8κατά της υπερτροφίας 

του προστάτη,
8κατά της φλεβίτιδας και 
8κατά της μέθης. 
Τα άνθη και τα κλαδώδια («φύλλα»)
χρησιμοποιούνται ως διουρητικά, αν-

τισπασμωδικά, αντιδιαρροϊακά, αιμο-
λυτικά, καθώς και για καταπολέμηση
της ψαμμιάσεως, δηλαδή της άμμου
στα νεφρά, και της νεφρίτιδας. Στη
λαϊκή θεραπευτική του Μεξικού και
των γύρω χωρών αναφέρονται περισ-
σότερες από 90 ασθένειες που προ-
λαμβάνονται ή και θεραπεύονται με
τα φραγκόσυκα. 
Και το σημαντικότερο: Δεν έχει αναφερθεί
ποτέ καμία τοξικότητα από τη χρήση
τους! 

Θεραπευτικές ιδιότητες

Φραγκοσυκιά: Το φυτό του μέλλοντος

Μεγάλη καινοτομία και επιτυχία
του βιβλίου του Μιχαήλ Στρα-

τουδάκη πρέπει να θεωρηθεί η πα-
ράθεση μαγειρικών συνταγών από
κλαδώδια («φύλλα») και καρπούς
της φραγκοσυκιάς. Οι μαρμελάδες
και τα γλυκά κουταλιού είναι θαυ-
μάσια. Τα γεύματα εδεσματικά, πέρα
από τη μέγιστη θρεπτικότητά τους.
Παρατίθενται μερικές δεκάδες συν-
ταγών τις οποίες αξίζει να δοκιμάσετε. 

Μαγειρικές συνταγές

Λόγω των ραγδαίων

κλιματικών αλλαγών, 

η φραγκοσυκιά είναι 

το φυτό που θα επιβιώσει

όταν πολλά άλλα 

θα έχουν εξαφανισθεί

από το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

B. EYBOIA (ΙΣΤΙΑΙΑ): Πωλείται οροφοδιαμέρισμα

85 τ.μ., 1ου ορόφου, σε μονοκατοικία, κοντά

στη θάλασσα και αγρόκτημα 16 στρεμμάτων.

Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6973/580780 και

210/4622331. 

B. EYBOIA (ΙΣΤΙΑΙΑ): Πωλείται διαμέρισμα

ισόγειο 90 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, σε

διπλοκατοικία, 2 πάρκινγκ σε αυλή με πορτοκαλιές.

Τηλ. 6973/580780 και 210/4622331. 

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. 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 22): Πωλείται

σπίτι 150 τ.μ., ημιτελές, στα τούβλα, 4ος όροφος,

αέριο, ασανσέρ, μετρό, τραμ, βλέπει Ακρόπολη.

Τιμή ευκαιρίας: 85.000 €. Τηλ. 6989/889581. 

ΜΕΝΙΔΙ (ΛΑΘΕΑ Α’): Nεόδμητο διαμέρισμα

ισoγείου 98 τ.μ., με κήπο 100 τ.μ., αποθήκη

32 τ.μ. και 2 πάρκινγκ. Τιμή 130.000 €. Τηλ.

210-6824244, 6942-469675 (κ. Φίλιππος Κων-

σταντινίδης). 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

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 Ρε-

θύμνου. Τιμή εξευτελιστική. Τηλ. 6972/904381.

ΛΑΚΩΝΙΑ(ΔΥΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΥ-

ΛΟΥ): Πωλούνται 4 συνεχόμενα οικόπεδα, 500

τ.μ. έκαστο, εντός σχεδίου, με φως, νερό και

απεριόριστη θέα βουνό – θάλασσα, για μόνιμη

ή παραθεριστική κατοικία. Τηλ. 6936/725153

(Ιδιώτης κ. Μίμης).

ΛΗΜΝΟΣ: Οικόπεδο 7 στρεμμάτων, οικοδομήσιμο,

χωρίς πολεοδομικούς περιορισμούς, πρόσοψη

σε άσφαλτο 100 μ., περιφραγμένο, με μπετό

και σύρμα, εντός φιστικιές Αιγίνης με εισόδημα,

φοίνικες, ελιές, ροδιές. Τηλ. 6974/078408.

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 κα-

τοικηθεί) οικοδομή (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, συζητήσιμη. Ιδιώτης, τηλ. 2310/666519

και 6940/086171. 

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, εφαπτόμενο σε αγροτικό δρόμο. Τιμή

60.000 € συζητήσιμη. Τηλ. 6945/346243.

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ): 8.500 στρέμματα με

ελαιόδεντρα (θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ), εφαπτόμενο

σε αγροτικό δρόμο απεριόριστη θέα σε βουνό

και θάλασσα. Τιμή 80.000 € συζητήσιμη. Τηλ.

6945/346243. 

ΕΥΒΟΙΑ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΠΤΟΥΛΙΑ): Ελαι-

οπερίβολο 3,5 στρέμματα με 108 δέντρα, πα-

ραγωγικά, 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 

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 δυ-

νατότητα 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 γε-

ώτρηση. 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 Θεσσα-

λονίκης. Τηλ. 23940/20042. 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ (όπισθεν Λουτρών): Kτήμα 5 στρ.,

περιφραγμένο, 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. 

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 (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

επιμέρους. Τηλ. 6977/019036. 

XAΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ): Αγροτεμάχιο

4.700 τ.μ. οικοδομήσιμο, δίκτυα ΔΕΗ και

ύδρευσης με αγροτικό σπιτάκι 25 τ.μ., τοπο-

γραφημένο. Τιμή 165.000 €. Τηλ.6972/935477

(κ. Κοσμάς).

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ): Aγροτεμάχιο 2 στρεμ-

μάτων επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου με

παροχή ηλεκτρικού και νερού. Τιμή 750 € ανά

μήνα ή πλησιέστερη προσφορά. 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):

Περιφραγμένο αγροτεμάχιο 3.600 τ.μ., κατάλληλο

και για εμπορική χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.

6994/118399. 

ΚΑΜΑΡΙ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ: Ενοικιάζεται κτήμα με

νερό και 15 στρέμματα με θερμοκήπια, τιμή

συζητήσιμη. Τηλ. 6981/205787.

ΜΕΣΣΗΝΗ: Κτήμα 4 στρεμμάτων, επίπεδο, εύ-

φορο, αγρανάπαυση 20 έτη, με νερό, ΔΕΗ, για

βιολογική καλλιέργεια, 500 μ. από την πόλη.

200 € το μήνα. Τηλ. 6972/699845.

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγρόκτημα 4 έως 12 στρεμμάτων

στον παράλληλο της εθνικής οδού Αθηνών-

Λαμίας στα 34 χλμ. Τηλ. 6977/263676. 

ΣΠΑΡΤΗ: Kτήμα 4.000 στρεμμάτων έξω από

την πόλη. Τηλ. 6978/193149.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΑΧΑΪΑ (ΑΙΓΙΟ): Ζητείται βοσκότοπος και στάβλος.

Τηλ. 6982/113390. 

ΛΑΓΟΥΔΙ ΑΦΡΑΤΙΟΥ: Ενοικιάζεται/πωλείται χοι-

ροστάσιο 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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια ποτιστικά,μεγαλύτερα

από 10 στρέμματα, για 20 ετή μίσθωση στην

Πελοπόννησο. Τηλ. 697/3348541.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες υγειών

φυτών λεβάντας, τριανταφυλλιάς, μελισσόχορτου,

θυμαριού και τσάι. Ιδανικά για εξαιρετικής ποι-

ότητας αιθέριων ελαίων. Τηλ. 6980/747059. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ροκανίδια και πριονίδια σε big

bag. Τηλ. 23106/88664. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιολογικό καλαμπόκι και τριφύλλι

με πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Τηλ. 6976/288400. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά αρώνιας, βατόμουρου, ιπ-

ποφαές, 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 τετρά-

γωνες, 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 πι-

στοποίηση προς 3,5 €/κιλό. Παραδοτέο στο

σπίτι σας. Τηλ. 6977/242172 (Γιώργος) και

6946/465172 (κ. Ανδρέας). 

αγγελίες40 Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013



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.

Πληροφορίες στο τηλ. 6943/900171 (κ. Στέλιος). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δενδρύλλια δαμασκηνιάς, βυσσινιάς,

καρυδιάς και κυδωνιάς. Τηλ. 6987/300767.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρητικιά ρακί και σταφίδα συσκευα-

σμένη. Τηλ. 6948/511806. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγνό μέλι. Τηλ. 6945/347090. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφυλλόσπορος, ποικιλία ΥΛΙΚΗ

προς 4€/κιλό, καθαρισμένος, τριαρισμένος.

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6972/271604. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες φυτών

λεβάντας, υψηλής περιεκτικότητας σε αιθέρια

έλαια εξαιρετικής ποιότητας. Τηλ. 6987/300767.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφυλλόσπορος φετινής χρονιάς

τριαρισμένος, περασμένος σε μαγνήτη σε άριστη

κατάσταση. 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). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά βαλεριάνας, τσάι, σιδερίτης,

μελισσόχορτο, στέβια και λεβάντα. Τηλ. 6980/747059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρυδιές ποικιλία αμερικάνικες

(τσάπλερ), φουντουκιές, δαμασκηνιές κλπ.

Τηλ. 6987/300767. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται μπάλες άχυρο συμ-

βατικές 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 συν-

ταξιοδότησης. Τηλ. 6973/520605. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά λεβάντας πιστοποιημένων

ποικιλιών κατάλληλες για μεγάλη παραγωγή.

Τηλ. 6980/747059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά τριανταφυλλιάς ρόζα δαμα-

σκήνα τα καλύτερα για εξαιρετική παραγωγή

αιθέριων ελαίων, ροδόνερου και γλυκών. Τηλ.

6980/747059. 

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. 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ): Πωλούνται 2 αρ-

σενικά γνήσια αλπίνο, 20 μηνών και 8 μηνών.

Τηλ. 6973/046067. 

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ πανέμορφα κουταβάκια ράτσας

Ελληνικός Ποιμενικός. Τηλ. 6977/210007. 

XAΛΚΙΔΙΚΗ: Πωλούνται γουρουνόπουλα απο-

γαλακτισμένα, από 30 € και πάνω, καθώς και

5 χοιρομητέρες. Τηλ. 6970/593927. 

ΖΗΤΩ κοπάδι προβάτων έως 150 έγγυα γαλα-

κτοπαραγωγικά.  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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 παρδαλές δαμάλες. Τηλ.

6985/825961. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 100 πρόβατα, 100 ευρώ έκαστο,

μάρκας χιώτικα με γαλλικά. Τηλ. 6977/151781.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γίδια αρσενικά τριών μηνών σε

τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977/358815 (κ. Αντρέας). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 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

Δαμασκού καθαρόαιμα. Τηλ. 6945/950942. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Πωλούνται γουρουνόπουλα από

2 μηνών και πάνω. Τηλ. 6970/593927. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλείται ΖΕΤΟR 2511 σε άριστη

κατάσταση, μοντέλο ’71. Τιμή 1.900 €. Τηλ.

6945/815856. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ: Πωλείται πλατφόρμα τρακτέρ

διαστάσεων 3 x 2 x 0,75. Τιμή 200 €. Τηλ.

6937/254790. 

HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πωλούνται τρακτέρ εισα-

γωγής κατά παραγγελία όλων των τύπων από

20 έως 200 ίππους μέσω δημοπρασιών εξω-

τερικού. Τιμές ασυναγώνιστες και απολύτως

μετρητοίς. Τηλ. 6997/712111.

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 φρέζα MASTER MD 50SR καινούρια

με 4 ώρες εργασία, μοτέρ SUBARU 6 ίππους.

Τιμή 400€. Τηλ. 6972/844355 και 2106210896. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN αγροτικό 4x4, 1,5 καμπίνα,

μοντέλο ’85, σε καλή κατάσταση. Τιμή 1.250

€. Τηλ. 6948/238010. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας μαζούτ 600.000 θερμίδες,

καινούριος για θερμοκήπιο ή άλλη μεγάλη

μονάδα. Δέχεται μετατροπή σε πέλλετ ή πυ-

ρηνόξυλο. Τηλ. 6977/934671.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλωνιστική μηχανή για φυστίκι. Τηλ.

6948/603514.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΜΠΕΚ (ράμπα) φάρδους 62 μ.

Τιμή 2.200 ευρώ. Συζητήσιμη ή ανταλλάσσεται

με ρίπερ εφτάρι. Τηλ. 6976/760915. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ FORD 35 ιππών, καινούρια

λάστιχα. Τιμή 2.700 €. Τηλ. 6977/151781.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 πομόνες τύπου γκαζί, 3 ιντσών,

μεταχειρισμένες 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

κάνιστρα των 20 kg προς 5€ έκαστο. Τηλ.

6974/195569.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αποστακτήρες για απόσταξη δια-

φόρων 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 φορτωτής Ιnternational 545, MOD

85 και φορτωτής Ιnternational 510 MOD 85

και οι 2 σε άριστη κατάσταση. Δυνατότητα αν-

ταλλαγής 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 πιστο-

ποίηση (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 πετρόμυλος. Τηλ. 6977/690878.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –
ΖΗΤΗΣΗ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Έλληνας επαγγελματίας κατασκευάζει

σοφίτες, κεραμοσκεπές, χαγιάτια και γυψοσανίδες

σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6984/290116. 

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,

χυλοπίτες, πίτες κ.ά. Αποστέλλονται και με αν-

τικαταβολή. 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

αναλαμβάνει τακτοποίηση, καθάρισμα και δια-

μόρφωση 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.
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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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Τ
έσσερις είναι οι εκθέσεις, που

μέχρι τώρα έχουν δημοσιευ-
θεί, ότι θα πραγματοποιηθούν
το 2014 και αφορούν τα τρό-

φιμα, τα ποτά και τα παραδοσιακά προ-
ϊόντα. Αυτές είναι η «1η EΞΠΟΤΡΟΦ
2014» που θα πραγματοποιηθεί τον
Ιανουάριο 2014 στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ξιφασκίας, η «1η FOODREX ΖΥΜΑ» το
Φεβρουάριο 2014 στο ΜΕC Παιανίας,
η «ΔΕΤΡΟΠ» το Μάρτιο 2014και η «1η
FOOD EXPO» επίσης το Μάρτιο στο
Metropolitan Expo. 
Αναλυτικότερα, η έκθεση με τίτλο «ΕΞ-
ΠΟΤΡΟΦ 2014», που αφορά τα τρόφιμα,
τα ποτά και τα παραδοσιακά προϊόντα,
θα πραγματοποιηθεί στις 24 έως 27 Ια-
νουαρίου 2014, από την εταιρεία RM
INTERNATIONAL, στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ξιφασκίας. Οι ημέρες και οι ώρες λει-
τουργίας της έκθεσης καθορίστηκαν
ως εξής: 

8Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014
από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

8Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014
από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ., 

8Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014
από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ.,

8Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014
από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. 

Η είσοδος όλων των επαγγελματιών
στην έκθεση είναι εντελώς δωρεάν. Η
είσοδος του καταναλωτικού κοινού
επιτρέπεται με καταβολή ενός αντίτιμου
που θα οριστεί από τους οργανωτές
τόσο για μια και μόνο είσοδο, όσο και
για είσοδο όλων των ημερών λειτουργίας
της έκθεσης. 
Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγμα-
τοποιηθεί το «3ο Ελληνορωσικό Εξα-
γωγικό Συμπόσιο» σε συνεργασία με
το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο (25
και 26 Ιανουαρίου 2014), ενώ παράλ-
ληλα θα υπάρχει επίλεκτη διεθνής
αποστολή 10 εισαγωγέων, σε στενή
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων
Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξω-
τερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ), ο οποίος ιδρύ-
θηκε το 2009 και στις 29/11/2013 ανέ-
δειξε νέο Δ.Σ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο
επικοινωνίας των διοργανωτών
210/9610135 ή στην διαδικτυακή σελίδα
http://www.trofima-pota.gr. 
Η 1η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών,
Αρτοποιίας και 2η ημερολογιακά έκθεση,
με τίτλο «FOODREX ΖΥΜΑ» θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 21 έως 24 Φεβρουα-
ρίου 2014 από την εταιρεία ΑΤΟΥ, στο
MΕC Παιανίας. 
Η έκθεση απευθύνεται σε στελέχη και
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων του κλάδου
τροφίμων, ποτών, αρτοποιίας, ζαχαρο-
πλαστικής, ξενοδοχείων και μαζικής
εστίασης, εισαγωγείς και εξαγωγείς και
επιλεγμένους προσκεκλημένους που
θα φιλοξενηθούν από την διοργανώτρια
εταιρεία. Στις παράλληλες εκδηλώσεις
της FOODREX ΖΥΜΑ περιλαμβάνονται
διαδραστικές θεματικές εκδηλώσεις,
επαγγελματικές συνεδρίες καθώς και
εξειδικευμένες γευσιγνωσίες και βρα-
βεύσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τη
FOODREX ZYMA, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν στους ορ-
γανωτές (Εκθεσιακή – Εκδοτική εταιρεία
ΑΤΟΥ) και στο τηλέφωνο 210/9576100

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@a-
tou.gr. 
Η τρίτη έκθεση για τα τρόφιμα και ποτά
με τίτλο «Detrop Boutique Show Athens»
θα πραγματοποιηθεί στις 14 έως 16
Μαρτίου 2014, στις εκθεσιακές εγκα-
ταστάσεις του Helexpo Palace στην
Αθήνα. 
Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την
ελληνική παραγωγή τροφίμων και τη
γαστρονομία της χώρας μας. Έτσι, ο
εθνικός εκθεσιακός φορέας ΔΕΘ-HEL-
EXPO θα προσκαλέσει και θα φιλοξε-
νήσει στο Μαρούσι (Αθήνα) εμπορικούς
επισκέπτες από σημαντικές χώρες-στό-
χους για την προώθηση της εγχώριας
παραγωγής τροφίμων και των μεσο-
γειακών προϊόντων που παράγονται
στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη
βαθύτερη γνωριμία των σεφ, των επαγ-
γελματιών του χώρου και των γευσι-
γνωστών της ελληνικής και διεθνούς
γαστρονομίας με τα ελληνικά προϊόντα. 
Έμφαση θα δοθεί στις αγορές της Ευ-
ρώπης και της Μέσης Ανατολής, συ-
νεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε
από τη Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμα

Hosted Buyers που φιλοξένησε περισ-
σότερους από 100 δυνητικούς αγορα-
στές ελληνικών τροφίμων από ολόκληρο
τον κόσμο. Οι Έλληνες επαγγελματίες
του κλάδου τροφίμων και ποτών θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα
προϊόντα τους σε ενδιαφερόμενους
αγοραστές χωρίς να χρειαστεί να τα-
ξιδεύουν σε διαφορετικές χώρες, ανα-
ζητώντας πιθανούς πελάτες σε ένα γε-
γονός υψηλού επιπέδου και αυστηρά
επαγγελματικού προσανατολισμού, με
τη σφραγίδα της πολύχρονης εξειδί-
κευσης της ΔΕΤΡΟΠ. Για περισσότερες
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη έκ-
θεση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθυνθούν στο τηλέφωνο
2310/291201 ή στην ιστοσελίδα
www.helexpo.gr. 
Ενώ η έκθεση τροφίμων και ποτών με
τίτλο «1η FOOD EXPO» θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου
2014 στους εκθεσιακούς χώρους του
Metropolitan Expo στην Αθήνα. 
Η καινούρια αυτή έκθεση φιλοδοξεί
να προσφέρει καινοτόμο σχεδιασμό,
σωστή ομαδοποίηση προϊόντων, βελ-
τιωμένες πρακτικές προσέλκυσης επι-

σκεπτών. Η έκθεση είναι, επίσης, επαγ-
γελματική (δεν απευθύνεται στο κοινό)
και η είσοδος θα επιτρέπεται με προ-
σκλήσεις που θα στείλουν οι εκθέτες,
οι συνεργαζόμενοι φορείς καθώς και
οι οργανωτές. Η 1η FOOD EXPO εκτός
από τους συνεργαζόμενους φορείς
Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τρο-
φίμων και Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕ-
ΤΡΟΠΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕ-
ΒΙΤΕΛ),  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ),
Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας και Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), θα
πλαισιωθεί και με σημαντικές ημερίδες,
όπως «Σωστή οργάνωση των εξαγω-
γών», «Η σημασία της ελκυστικής συ-
σκευασίας και η ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων», «Οργάνωση αποθήκευσης
και δικτύων διανομής (logistics, 3PL,
4PL)» και  «Γαστρονομικά δρώμενα με
σκοπό την ανάδειξη τοπικών παραδο-
σιακών προϊόντων». 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την έκθεση αυτή μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στην ιστοσελίδα www.ebed.gr
ή στο τηλέφωνο 210/5242100. 
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info@paragogi.net

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

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

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

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

Εκθέσεις τροφίμων
και ποτών για το 2014
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ... ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

Φρένο στη διαδικασία γήρανσης!

Κ
ατά την έρευνα Αυστραλών
και Αμερικανών επιστημόνων,
η οποία πραγματοποιήθηκε

με τη συμμετοχή των πανεπιστημίων
του Χάρβαρντ και της Νέας Νότιας
Ουαλίας, ανακαλύφθηκε ένας τρόπος
αποκατάστασης της αποτελεσματικής
λειτουργίας των κυττάρων, αντιστρέ-
φοντας πλήρως τη διαδικασία της
γήρανσης των μυών. Η έρευνα έγινε
σε ποντίκια, ωστόσο οι επιστήμονες
ελπίζουν ότι μπορεί να δοκιμασθεί
και στον άνθρωπο, ήδη, από τον
επόμενο χρόνο. 
Ποντίκια ηλικίας δύο ετών έλαβαν
μία χημική ουσία επί διάστημα μίας
εβδομάδας, με αποτέλεσμα την επι-
στροφή των κύριων δεικτών της γή-
ρανσης στα επίπεδα της ηλικίας έξι

μηνών στα ποντίκια. Οι επιστήμονες
δηλώνουν ότι αυτό είναι ισοδύναμο
με το να κάνει κανείς έναν 60χρονο
να αισθάνεται σαν 20χρονος! 
Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι δοκιμές
σε ανθρώπους θα μπορέσουν να ξε-
κινήσουν τον επόμενο χρόνο και οι
επιστήμονες θα επικεντρωθούν στη
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο
η θεωρία της αντιστροφής της δια-
δικασίας γήρανσης μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί στην θεραπεία νόσων
όπως ο καρκίνος, η άνοια και ο δια-
βήτης. Η έρευνα εστιάσθηκε σε ένα
οργανίδιο των κυττάρων, τα μιτο-
χόνδρια, που παράγουν ενέργεια.
Με το πέρασμα του χρόνου, η επι-
κοινωνία ανάμεσα στα μιτοχόνδρια
και στον πυρήνα του κυττάρου ατονεί,
γεγονός που οδηγεί στη γήρανση.
Οι ερευνητές διοχέτευσαν ένα ένζυμο
που ονομάζεται νικοτιναμιδο-αδε-
νινο-δινουκλεοτίδιο NAD, τα επίπεδα
του οποίου μειώνονται με την αύξηση
της ηλικίας μας. Η προσθήκη αυτής
της ουσίας είναι που αντέστρεψε τη
διαδικασία γήρανσης στα ποντίκια
του εργαστηρίου. 

Ένα βήμα πιο κοντά στο
«μυστικό» για να μένουμε...
πάντα νέοι φαίνεται πως
βρίσκονται οι επιστήμονες,
μετά τις επιτυχείς δοκιμές 
σε ποντίκια, στα οποία
αντέστρεψαν του κύριους
δείκτες γήρανσης!

Ένα μήλο την ημέρα...Πρώτη ρομποτική αποκατάσταση 
μαστού στην Ελλάδα Αν κάθε άνθρωπος πάνω από

την ηλικία των 50 ετών έτρωγε
ένα μήλο την ημέρα, χιλιάδες πρό-
ωροι θάνατοι από έμφραγμα και
εγκεφαλικό θα μπορούσαν να απο-
φευχθούν κάθε χρόνο, σύμφωνα
με μια νέα βρετανική επιστημονική
έρευνα, που έρχεται να δικαιώσει
το γνωστό ρητό «ένα μήλο την
ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα». 
Οι ερευνητές είπαν ότι φρούτα
όπως τα μήλα, φαίνεται να ωφελούν
την καρδιαγγειακή υγεία σχεδόν
όσο και «θαυματουργά» φάρμακα,
όπως οι στατίνες, που ρίχνουν την
υψηλή χοληστερόλη. 
Οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι,
πέρα από τα μήλα, παρόμοια οφέλη
έχουν πολλά άλλα φρούτα, αρκεί
κανείς να τα τρώει καθημερινά. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Άνταμ Μπριγκς του πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης, έκαναν
τις εκτιμήσεις τους με βάση υπο-
λογιστικά μοντέλα και όχι άμεση
επιστημονική έρευνα σε δείγμα
του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
τους, αν οι ενήλικοι όλων των ηλι-
κιών έτρωγαν μια έξτρα μερίδα
φρούτων ή λαχανικών κάθε μέρα,
σε μια χώρα όπως η Βρετανία, θα
ήταν δυνατό να αποφευχθούν
έως 11.000 θάνατοι καρδιαγγει-
ακής αιτιολογίας ετησίως. 
Ενώ αν τη συνήθεια αυτή είχαν
όλα οι άνθρωποι πάνω από τα 50
τους, τότε το «κέρδος» θα ήταν
περίπου 8.500 λιγότεροι πρόωροι

θάνατοι (αντίστοιχα οι στατίνες
θα έσωζαν περίπου 9.400 ζωές). 
Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον
πέντε μερίδες φρούτων και λα-
χανικών τη μέρα, κάτι που όμως
οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
τηρούν. Ενδεικτικά, ένα μήλο πε-
ριέχει κατά προσέγγιση μηδενική
ποσότητα αλατιού και χοληστε-
ρόλης, μόλις 0,09 γραμμάρια λί-
πους και 1,39 γραμμάρια φυτικών
ινών.

Πρωτοποριακή επέμβαση με τη χρή-
ση ρομποτικής τεχνολογίας εφαρ-

μόστηκε με απόλυτη επιτυχία για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, για την αποκατά-
σταση μαστού έπειτα από μαστεκτομή. 
Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, που
έγινε από ιατρική ομάδα του νοσοκο-
μείου «Ερρίκος Ντυνάν», σε 26χρονη
ασθενή, η οποία είχε υποβληθεί σε
μαστεκτομή και ακτινοβολία, μετα-
φέρθηκε ο πλατύς ραχιαίος μυς από
την πλάτη προς τον μαστό με τη χρήση
δύο τομών μικρότερων του ενός εκα-
τοστού στην πλάτη. Το ρομποτικό
μέρος της επέμβασης διήρκησε λιγότερο
από δύο ώρες και πραγματοποιήθηκε
χωρίς να παρουσιαστεί απώλεια αίματος,
ενώ η ασθενής έφυγε από το νοσοκομείο
τη μεθεπόμενη ημέρα του χειρουργείου,
αφού μετεγχειρητικά παρουσίασε ελά-
χιστο πόνο και κανένα μετεγχειρητικό
πρόβλημα. 
Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια συ-
νέντευξης Τύπου ο διευθυντής του

Τμήματος Πλαστικής, Αισθητικής και
Επανοθρωτικής Χειρουργικής του Νο-
σοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», Ιωάννης
Μπίτζος, ο οποίος εφάρμοσε τη νέα
μέθοδο, η καινοτόμος ρομποτική
τεχνική επιτρέπει την παρασκευή
(αποκόλληση) του μυός μέσω δύο
τομών ενός εκατοστού και με τη χρη-
σιμοποίηση τμήματος της ήδη υπάρ-
χουσας τομής της μαστεκτομής το-
ποθετούνται τρεις ρομποτικοί βραχίονες,
ο ένας εκ των οποίων φέρει την εσω-
τερική κάμερα. 

Σαν το γάμο...
«Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία της
γήρανσης μοιάζει με αυτό που συμ-
βαίνει στα παντρεμένα ζευγάρια:
όταν είναι νέοι επικοινωνούν ικανο-
ποιητικά, αλλά με το πέρασμα του
χρόνου και με τη μακροχρόνια συμ-

βίωση, η επικοινωνία καταρρέει»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας
Ουαλίας Ντέιβιντ Σινκλέρ, εκ των
συγγραφέων της έρευνας. «Και ακρι-
βώς όπως συμβαίνει στα ζευγάρια,
η αποκατάσταση της επικοινωνίας

έλυσε το πρόβλημα» συμπλήρωσε. 
Από την πλευρά του, ο δρ. Νάιτζελ
Τέρνερ, ερευνητής του πανεπιστημίου
της Νέας Νότιας Ουαλίας και επίσης
συγγραφέας της έρευνας, δήλωσε
ότι ο ρυθμός της αντιστροφής της
διαδικασίας γήρανσης στα ινδικά



45υγείαΣάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

«Η
συμφωνία στην Οδη-

γία για τον καπνό εί-
ναι ένα μεγάλο βήμα

προς μια υγιέστερη και πιο ευή-
μερη κοινωνία», εκτίμησε ο κ.
Βιτένις Ποβίλας Αντριουκάιτις,
υπουργός Υγείας της Λιθουανίας,
της χώρας που προέδρευε στην
Ε.Ε. το τελευταίο εξάμηνο. 
Η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού
κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διευθέτησαν μια
διένεξη σχετικά με το πόσο αυ-
στηρά να ρυθμίσουν την... αν-
θούσα αγορά των ηλεκτρονικών

τσιγάρων, για την οποία μερικοί
αναλυτές προβλέπουν πως σε
10 χρόνια θα έχει επισκιάσει
την ύψους 700 δισ. ευρώ ετη-
σίως αγορά των κανονικών τσι-
γάρων! 
Βάσει της συμφωνίας τα περισ-
σότερα ηλεκτρονικά τσιγάρα
θα πωλούνται ως καταναλωτικά
προϊόντα μάλλον, παρά ως ια-
τρικές συσκευές, οι οποίες διέ-
πονται από αυστηρότερες κα-
νονιστικές ρυθμίσεις, όπως ήθε-
λαν αρχικά οι κυβερνήσεις. 
Ωστόσο, ενώ θα επιτραπούν τα

δημοφιλή ηλεκτρονικά τσιγάρα,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπο-
ρεί να επιβάλει στο μέλλον την
απαγόρευσή τους σε όλη την
Ε.Ε. αν τρία ή περισσότερα κρά-
τη-μέλη τα απαγορεύσουν για
λόγους υγείας. 
Από το 2016, όταν οι αλλαγές
στους κανονισμούς θα τεθούν
σε ισχύ, τα τσιγάρα, ο καπνός
για στριφτά τσιγάρα και άλλα
προϊόντα καπνού θα πρέπει να
φέρουν μακάβριες φωτογραφίες
και κείμενα προειδοποίησης
για την υγεία που να καλύπτουν
το 65% των εμπρός και πίσω
επιφανειών των πακέτων. 
Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν,
επίσης, την απαγόρευση των
προϊόντων καπνού για κάπνισμα
που περιέχουν γεύσεις, όπως
φρούτου ή βανίλιας. Τα τσιγάρα
μεντόλ θα απαγορευθούν τέσ-
σερα χρόνια αργότερα, αφού
μερικές κυβερνήσεις ζήτησαν

τη βραδύτερη σταδιακή απα-
γόρευσή τους. 
«Πιστεύω σταθερά πως οι εμ-
φανείς οπτικές προειδοποιήσεις
χρησιμεύουν για να υπενθυμί-
ζουν αποτελεσματικά τις σο-
βαρές συνέπειες του καπνίσμα-
τος στην υγεία και θα βοηθή-
σουν τους ανθρώπους να επι-
λέγουν ενημερωμένοι», ανέφερε
σε δήλωσή του ο Ευρωπαίος
επίτροπος Υγείας Τόνιο Μποργκ.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η απα-
γόρευση χαρακτηριστικών γεύ-
σεων, όπως φρούτων ή μέντας,
που προσελκύουν τους νέους
ανθρώπους, θα κάνουν τη μύη-
ση στο κάπνισμα λιγότερο δε-
λεαστική». 
Η συμφωνία αναμένεται τώρα
να εγκριθεί επισήμως από τους
υπουργούς της Ε.Ε. και την Ολο-
μέλεια του Ευρωκοινοβουλίου,
πριν τεθεί σε ισχύ από την ερ-
χόμενη χρονιά. 

Νέα αντικαπνιστική νομοθεσία, που περιλαμβάνει πιο
εμφανείς προειδοποιήσεις για την υγεία στα πακέτα 
των τσιγάρων, οι οποίες θα καταλαμβάνουν πλέον το 65%
της επιφάνειας του πακέτου, αλλά και τη θέσπιση των
πρώτων κανονισμών της Ε.Ε. για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα,
ενέκριναν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Αλλαγές στην αντικαπνιστική νομοθεσία της Ε.Ε.

Ο προστάτης εχθρός του σεξ

Σοβαρές επιπτώσεις στη σεξουα-
λική λειτουργία προκαλούν οι

παθήσεις του προστάτη, οι οποίες
εμφανίζονται συχνά. Οι βασικές πα-
θήσεις του προστάτη είναι η προ-
στατίτιδα, η καλοήθης υπερπλασία
του προστάτη και ο καρκίνος του
προστάτη. 
Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Oυ-
ρολογίας-Aνδρολογίας του ΑΠΘ
και πρόεδρος του Ινστιτούτου Με-
λέτης Ουρολογικών Παθήσεων
(ΙΜΟΠ), Δημήτρης Χατζηχρήστου,
ένας στους δύο άντρες θα παρου-
σιάσει συμπτώματα προστατίτιδας,
ένας στους έξι θα παρουσιάσει καρ-
κίνο του προστάτη και ένας στους
τρεις συμπτώματα καλοήθους υπερ-
πλασίας του προστάτη. 
«Ο προστάτης είναι ένας μικρός
αδένας με βάρος 10-20 γραμμάρια,
σε σχήμα κάστανου. Βρίσκεται ακρι-
βώς κάτω από την ουροδόχο κύστη,
ενώ μέσα του περνά η ουρήθρα.

Παράγει το προστατικό υγρό που
αποθηκεύεται στον αδένα και εξω-
θείται κατά την εκσπερμάτιση προς
την ουρήθρα. Άρα, ο προστάτης
είναι απαραίτητος αποκλειστικά για
την εκσπερμάτιση και την αναπα-
ραγωγή» εξηγεί ο κ. Χατζηχρήστου. 
Ο όρος προστατίτιδα χρησιμοποι-
είται για να περιγράψει τη φλεγμονή
του προστάτη. Τα συμπτώματα πε-
ριλαμβάνουν δυσκολία στην ού-
ρηση, πόνο στην περιοχή των γεν-
νητικών οργάνων και του πυελικού
εδάφους, πόνο κατά την εκσπερ-
μάτιση, πρόωρη εκσπερμάτιση,
στυτική δυσλειτουργία και, τέλος,
μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας.
Η αντιμετώπιση της φλεγμονής δίνει
τέλος και στα σεξουαλικά προβλή-
ματα. Σπάνια, σε άντρες με πολυετή
ταλαιπωρία, μπορεί να φύγουν τα
συμπτώματα, αλλά να παραμείνει
η δυσκολία της στύσης. Πρόκειται
για καθαρά ψυχογενές πρόβλημα

και η λύση είναι η επίσκεψη σε σε-
ξολόγο. 
Καλοήθης υπερπλασία του προ-
στάτη είναι η αύξηση του αδένα
που παρατηρείται μετά τα 40 έτη.
Είναι εξαιρετικά συχνή πάθηση,
αφού ένας στους τρεις άντρες μετά
τα 50 χρόνια θα έχει συμπτώματα
εξαιτίας της πάθησης. Η καλοήθης
υπερπλασία του προστάτη, όχι μόνο
αυξάνει 7 φορές τις πιθανότητες
για στυτική δυσλειτουργία, αλλά η
σοβαρότητα των συμπτωμάτων
ούρησης καταδεικνύει και το βαθμό
στυτικής δυσλειτουργίας. Η αντι-
μετώπιση της πάθησης μπορεί να
βελτιώσει και τη στύση. 
Τέλος, ο καρκίνος του προστάτη
είναι ο συχνότερος καρκίνος στους
άντρες, αφού προσβάλλει έναν
στους έξι και είναι η δεύτερη σε συ-
χνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο
(μετά τον καρκίνο του πνεύμονα)
στους άντρες. Η πάθηση δεν δίνει
κανένα σύμπτωμα στα αρχικά στά-
δια, όπου η νόσος είναι ιάσιμη. Έτσι,
η διάγνωση γίνεται μόνο με τον
ετήσιο προληπτικό έλεγχο. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις
παραπάνω παθήσεις και τα επακό-
λουθά τους σεξουαλικά προβλή-
ματα, μπορούν να βρουν οι ενδια-
φερόμενοι στον ιστότοπο του ΙΜΟΠ:
www. imop.gr. 

Σε μια πρωτοποριακή επέμβαση προ-
χώρησε μια ομάδα γιατρών στο νο-

σοκομείο Ζορζ Πομπιντού του Παρισιού,
που εμφύτευσε, για πρώτη φορά παγκο-
σμίως, μια αυτόνομη, βιοπροσθετική
τεχνητή καρδιά, κατασκευασμένη από τη
γαλλική εταιρεία Car-
mat, σε έναν ασθε-
νή που έπασχε
από καρδιακή
ανεπάρκεια τελικού
σταδίου. 
«Η εμφύτευση εκτυ-
λίχθηκε με ικανοποιητικό τρόπο (...) Ο
ασθενής είναι υπό ιατρική παρακολούθηση,
είναι ξύπνιος και συνομιλεί με τους συγγενείς
του», ανακοίνωσε η εταιρεία. 
Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι γαλλικές Αρχές
είχαν δώσει την έγκρισή τους για την
επέμβαση αυτή, δίνοντας νέα ελπίδα και
προοπτική στους καρδιοπαθείς που είναι
καταδικασμένοι λόγω της έλλειψης κα-
τάλληλων μοσχευμάτων. 
«Μας χαροποιεί αυτή η πρώτη εμφύτευση,
όμως προφανώς θα ήταν πρόωρο να εξά-
γουμε συμπεράσματα, αφού το χρονικό
διάστημα που έχει περάσει από την επέμ-
βαση είναι πολύ μικρό», σχολίασε ο γενικός
διευθυντής της Carmat, Μαρτσέλο Κον-
βίτι.

χοιρίδια ήταν «εξαιρετικά ταχύς». 
Ο Τέρνερ τόνισε ότι το «μαγικό χάπι»
που θα αντιστρέφει τη διαδικασία
της γήρανσης είναι πολλά χρόνια
μακριά, εν μέρει εξαιτίας του υψηλού
κόστους της ουσίας, που θα έφθανε
τα 50.000 δολάρια ημερησίως για
έναν άνθρωπο. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, «τώρα
που κατανοούμε τη διαδρομή, μπο-
ρούμε να αναζητήσουμε και άλλους
τρόπους αποκατάστασης της επι-
κοινωνίας (στο εσωτερικό των κυτ-
τάρων) και αντιστροφής της διαδι-
κασίας γήρανσης. Οι άνθρωποι πι-
στεύουν ότι σκοπός της έρευνας για
την αντιγήρανση είναι να παρατείνει
τη ζωή των ανθρώπων μέχρι τα 200
χρόνια, αλλά ο πραγματικός στόχος
είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους
να είναι πιο υγείς σε μεγάλη ηλικία». 
Όπως επισημαίνει ο δρ. Τέρνερ, «γνω-
ρίζουμε ότι η επικοινωνία αυτή εντός
των κυττάρων καταρρέει σε ασθένειες
όπως η άνοια, ο καρκίνος και ο δια-
βήτης τύπου 2. 
Αυτή η έρευνα επικεντρώθηκε στους
μύες, αλλά θα μπορούσε να αφορά
πολλά όργανα και να οδηγήσει στην
πρόληψη αυτών των ασθενειών».
Εκτιμά, δε, ότι «το αν αυτό σημαίνει
ότι θα ζούμε όλοι μέχρι τα 150 δεν
το ξέρω, αλλά το σημαντικό είναι ότι
δεν θα περνούμε τα τελευταία 20
έως 30 χρόνια της ζωής με κακή
υγεία»... 

Πρώτη εμφύτευση
βιοπροσθετικής

αυτόνομης 
καρδιάς



Η
δέσμη μέτρων που εγκρί-

θηκε έχει διάφορες «συ-
νιστώσες». Συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει:

8 Ένα νέο πρόγραμμα «Καθαρός
αέρας για την Ευρώπη», το οποίο πε-
ριλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη
των υφιστάμενων στόχων βραχυ-
πρόθεσμα, αλλά και των νέων στόχων
για την ποιότητα του αέρα την περίοδο
έως το 2030. Η δέσμη περιλαμβάνει
επίσης μέτρα στήριξης για τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως
στις πόλεις, μέσω της έρευνας και
της καινοτομίας, καθώς και της ενι-
σχυμένης διεθνούς συνεργασίας.
8Αναθεωρημένη οδηγία για τα εθνικά
ανώτατα όρια εκπομπών, η οποία
προβλέπει αυστηρότερα εθνικά ανώ-
τατα όρια εκπομπών για τους έξι κύ-
ριους ρύπους. 
8Πρόταση νέας οδηγίας για τον πε-

ριορισμό της ρύπανσης από τις με-
σαίου μεγέθους μονάδες καύσης,
όπως τους σταθμούς ηλεκτροπαρα-
γωγής, για οικοδομικά τετράγωνα ή
μεγάλα κτίρια, και τις μικρές βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις. 
Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ
Ποτότσνικ δήλωσε σχετικά: «Ο αέρας
που αναπνέουμε σήμερα είναι πολύ
καθαρότερος απ’ ό,τι τις τελευταίες
δεκαετίες, αλλά η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση είναι ένας "αόρατος δολοφό-
νος" και εμποδίζει πολλούς ανθρώ-
πους να έχουν μια πλήρως δραστήρια
ζωή. 
Οι δράσεις που προτείνουμε θα μει-
ώσουν στο ήμισυ τον αριθμό των
πρόωρων θανάτων από την ατμο-
σφαιρική ρύπανση, θα αυξήσουν την
προστασία των ευάλωτων ομάδων
και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής
για όλους. Θα ωφελήσουν, επίσης,

το περιβάλλον και τα ευαίσθητα οι-
κοσυστήματα και θα δώσουν ώθηση
στη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας
–ένα σημαντικό τομέα ανάπτυξης
για την Ευρώπη». 
Από την πλευρά του, ο επίτροπος
Υγείας Τόνιο Μποργκ σημείωσε: «Χαι-
ρετίζω θερμά την έγκριση της δέσμης

μέτρων για καθαρότερο αέρα, η οποία
χαράζει την πορεία που πρέπει να
ακολουθήσει η Ευρώπη ώστε να μπο-
ρούμε όλοι μακροπρόθεσμα να ανα-
πνέουμε καθαρό αέρα. Η νέα πολιτική
θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να
ζουν περισσότερο και με καλύτερη
υγεία: λιγότερα παιδιά θα υποφέρουν

από άσθμα ή άλλα αναπνευστικά
προβλήματα, λιγότεροι άνθρωποι
θα πάσχουν από καρκίνο, χρόνιες
αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές πα-
θήσεις και, τέλος, λιγότεροι άνθρωποι
θα πεθαίνουν από τις βλαβερές συ-
νέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
για την ανθρώπινη υγεία». 

περιβάλλον46 Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013
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Νέα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ενέκρινε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο αφενός την επικαιροποίηση
της υφιστάμενης νομοθεσίας και αφετέρου την περαιτέρω
μείωση των βλαβερών εκπομπών από τη βιομηχανία, 
τα αυτοκίνητα, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και 
τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να περιοριστούν 
οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. 

Πολύτιμο εργαλείο για δασοπυρόσβεση
και δασοπροστασία

Eθνικό κτηματολόγιο
δασικής καύσιμης ύλης
αποκτά για πρώτη φορά

η Ελλάδα, μετά την ολοκλή-
ρωση –έπειτα από 27 μήνες
έρευνας– του ευρωπαϊκού
έργου ArcFUEL, με τίτλο «Δα-
σικές πυρκαγιές: Χαρτογρά-
φηση της καύσιμης ύλης στις
χώρες της Μεσογείου».
«Πρόκειται στην ουσία για
ένα νέο εργαλείο για την
προστασία των δασών από
πυρκαγιές, καθώς έχει κα-
ταγραφεί η καύσιμη ύλη,
δηλαδή τα εύφλεκτα υλικά
που υπάρχουν στο έδαφος,
όπως τα φύλλα ή οι πευκο-
βελόνες» δήλωσε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο καθηγητής Μάρκος

Μποναζούντας, συντονιστής
και υπεύθυνος της ελληνικής
πλευράς του Arc Fuel, στο
περιθώριο συνεδρίου για τα
αποτελέσματα του έργου,
που διοργανώθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη. 
Το ArcFUEL είναι ένα έργο
LIFE+, με προϋπολογισμό
1,3 εκατ. ευρώ, στο οποίο
συμμετέχουν φορείς από την
Πορτογαλία, την Ισπανία,
την Ιταλία και την Ελλάδα. 
Από την ελληνική πλευρά,
επικεφαλής του έργου είναι
η εταιρεία Epsilon Interna-
tional, ενώ την επιστημονική
υποστήριξή του έχουν ανα-
λάβει το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

και η εταιρεία πληροφορικής
Algosystems. Στόχος του
προγράμματος, που λήγει
στο τέλος του χρόνου, ήταν
η παραγωγή επικαιροποι-
ημένων χαρτών καύσιμης
ύλης που θα χρησιμοποιούνται
σε διαχειριστικές καταστάσεις
δασικών πυρκαγιών.
«Η καινοτομία των χαρτών
του Arc Fuel για τον ευρωπαϊκό
Νότο είναι η καλύτερη ανά-
λυσή τους, αφού η εκτίμηση
της καύσιμης ύλης δεν έγινε
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο,
όπως γίνεται συνήθως, αλλά
σε κλίμακα 50 επί 50 μέτρων»
εξηγεί ο κ. Μποναζούντας,
τονίζοντας ότι οι χάρτες μπο-
ρούν εύκολα να ενημερωθούν

και να επικαιροποιηθούν ανά
πάσα στιγμή.
«Η γνώση της καύσιμης ύλης
σε ένα δάσος βοηθάει στην
αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση μιας πυρκαγιάς, δίνοντας
στοιχεία στους πυροσβέστες
για την ταχύτητα και την έν-
ταση της φωτιάς σε διαφο-
ρετικά σημεία» συμπληρώνει
ο καθηγητής, τονίζοντας ότι
η χαρτογράφηση της καύ-
σιμης ύλης που έχει γίνει
είναι κατά 90% αξιόπιστη. 
Το Arc Fuel θα είναι, από το
2014, στη διάθεση όλων των
αρμόδιων αρχών προκειμένου
να διευκολύνει το έργο της
δασοπυρόσβεσης, αλλά και
προστασίας των δασών. 

Νέα μέτρα για καθαρό αέρα στην Ευρώπη
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Σχεδόν κατά το ήμισυ μει-
ώθηκε το 2013 το κόστος

για τις ασφαλιστικές εταιρείες
από φυσικές καταστροφές,
φθάνοντας περίπου τα 44 δισ.
δολάρια κι αυτό παρότι διπλα-
σιάστηκαν οι θάνατοι από τις
καταστροφές αυτές –όπως ο
τυφώνας Χαϊγιάν. 
Τα σχετικά στοιχεία ανακοίνωσε
ο ελβετικός αντασφαλιστικός
όμιλος Swiss Re και σύμφωνα
με αυτά, ο τυφώνας Χαϊγιάν –
ένας από τους ισχυρότερους
τυφώνες που έχουν καταγραφεί
ποτέ, ο οποίος έπληξε τις Φι-
λιππίνες τον Νοέμβριο– ήταν
η φυσική καταστροφή που
προκάλεσε το μεγαλύτερο κό-
στος σε ανθρώπινες ζωές φέτος,
με περισσότερους από 7.000

θανάτους. Εντούτοις, το κόστος
για τους ασφαλιστές ενδεχο-
μένως να είναι μικρό, διότι λίγοι
μόνον από τους πληγέντες
είχαν ασφαλιστική κάλυψη. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι
συνολικές απώλειες σε ζωές
το 2013 από καταστροφές
ανήλθαν σε περίπου 25.000,
από 14.000 που ήταν έναν χρό-
νο πριν. Ωστόσο, το κόστος
από τις υλικές ζημιές που προ-
κλήθηκαν μειώθηκε στα 130
δισ. δολάρια από 196 δισ., ενώ
το κόστος των ασφαλιστικών
εταιρειών από τις διεκδικήσεις
απέναντί τους εκτιμάται στα
44 δισ., από 81 δισ. δολάρια. 
Φυσικές καταστροφές όπως
οι πλημμύρες στην Ανατολική
Ευρώπη τον περασμένο Ιούνιο

–η δεύτερη ακριβότερη τέτοια
φυσική καταστροφή στα χρο-
νικά του ομίλου– είχαν τον με-
γαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο
όσον αφορά τις ασφαλισμένες
ζημίες. 
Το κόστος των καταστροφών
από τις πλημμύρες στην Ευ-
ρώπη εκτιμάται ότι ανήλθε σε
18 δισ. δολάρια, εκ των οποίων
οι ασφαλισμένες ζημίες υπο-
λογίστηκαν στα περίπου 4 δισ.
δολάρια. 
Στην Ευρώπη καταγράφηκαν,
επίσης, ακραία καιρικά φαινό-
μενα, όπως σφοδρές χαλαζο-
πτώσεις που έπληξαν τη Γαλλία
και τη Γερμανία τον Ιούλιο και
παλιρροϊκά κύματα που ση-
μειώθηκαν στη βόρεια Ευρώπη
το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 

Μπορεί στην Ελλάδα ο περασμένος Νο-
έμβριος να ήταν μάλλον κρύος μήνας,

ιδιαίτερα στο τελευταίο δεκαήμερό του, ωστόσο
σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών
και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ αυτός ήταν
ο πιο ζεστός Νοέμβριος των τελευταίων 134
ετών, δηλαδή από το 1880 που άρχισαν να τη-
ρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία! 
Οι Αμερικανοί επιστήμονες διευκρίνισαν ότι

πρόκειται για τη μέση θερμοκρασία ξηράς και
θάλασσας στη Γη, συνεπώς σε κάποιες περιοχές
ο φετινός Νοέμβριος ήταν ιδιαίτερα κρύος.
Έτσι, λόγω των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων
στον πλανήτη, ο Νοέμβριος του 2013 ήταν πιο
ζεστός από το συνηθισμένο ιδίως στη Ρωσία,
την Ινδία και τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ ήταν
πιο κρύος απ’ ό,τι συνήθως σε τμήματα της
Αυστραλίας και της Βόρειας Αμερικής. 
Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, σύμφωνα
με το Γαλλικό Πρακτορείο, ήταν κατά 0,78 βαθ-
μούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο των 12,9
βαθμών Κελσίου στον 20ό αιώνα. Ήταν ο 37ος
Νοέμβριος στη σειρά που η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία ήταν πάνω από τον μέσο όρο
του προηγούμενου αιώνα. Η τελευταία φορά
που η θερμοκρασία του Νοεμβρίου ήταν κάτω
από τον μέσο όρο, ήταν το Νοέμβριο του 1976,
ενώ η τελευταία φορά που η θερμοκρασία
οποιουδήποτε μηνός του έτους ήταν κάτω
από τον μέσο όρο του αιώνα, ήταν το Φε-
βρουάριο του 1985. Αυτό δείχνει ότι εδώ και
28 χρόνια η θερμοκρασία της Γης βρίσκεται
πάνω από τα φυσιολογικά (μέσα) επίπεδά της.

Bρετανοί ερευνητές εκτύπωσαν για πρώτη
φορά με επιτυχία νέα κύτταρα ματιού. Το

επίτευγμα ανοίγει το δρόμο για την εκτύπωση
τεχνητού ιστού ως μοσχεύματος, προερχό-
μενου από μια ποικιλία κυττάρων του αν-
θρώπινου αμφιβληστροειδούς, γεγονός που
μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της τύ-
φλωσης μελλοντικά. Πρόκειται για μια ακόμη
πρόοδο στο πεδίο της τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης στις βιοατρικές επιστήμες και στην
αναγεννητική ιατρική. 
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τους καθηγητές
Κιθ Μάρτιν και Μπάρμπαρα Λόρμπερ του
πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ανέφεραν πως
η τεχνική τους είναι ακόμα στα αρχικά στάδια
και χρειάζεται βελτίωση, συνεπώς θα χρει-
αστούν αρκετές ακόμα δοκιμές σε ζώα, προτού
αρχίσουν οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.
Είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ένας πιε-
ζοηλεκτρικός εκτυπωτής inkjet (ψεκασμού
μελάνης, αλλά χωρίς μελάνι) χρησιμοποιήθηκε
διεθνώς για την εκτύπωση ώριμων κυττάρων
του κεντρικού νευρικού συστήματος (του
ματιού εν προκειμένω). Μάλιστα, τα εκτυπω-

μένα νέα κύτταρα παρέμειναν υγιή και κρά-
τησαν τη λειτουργική ικανότητά τους να ανα-
πτύσσονται. Τα κύτταρα που χρησιμοποι-
ήθηκαν ως πρώτη ύλη εκτύπωσης, μαζί με
το σχετικό υγρό, προέρχονταν από τον αμ-
φιβληστροειδή αρουραίων και ήσαν αφενός
γαγγλιοκύτταρα (μεταφέρουν πληροφορίες
μεταξύ ματιού και εγκεφάλου) και αφετέρου
νευρογλοιακά κύτταρα (επιτελούν υποστη-
ρικτικές λειτουργίες για τα κυρίως νευρικά
κύτταρα). Η απώλεια των νευρικών κυττάρων
του αμφιβληστροειδούς συνιστά την αιτία
για πολλές περιπτώσεις απώλειας της όρασης. 
Οι ερευνητές θα δοκιμάσουν να εκτυπώσουν
και άλλα είδη κυττάρων του ματιού, κυρίως
τους ευαίσθητους φωτο-υποδοχείς (κωνία
και ραβδία). 

Ο πιο ζεστός Νοέμβριος εδώ και 134 χρόνια!

Οι φυσικές καταστροφές κοστίζουν 
πιο πολύ σε... ζωές

Ανοιχτές συσκευές εν πτήσει 
και στην Ευρώπη 

ΗBritish Airways έγινε η πρώτη αεροπορική εταιρεία της
Ευρώπης που επιτρέπει συσκευές, όπως οι ταμπλέτες,

οι παιχνιδοκονσόλες και τα κινητά, να παραμένουν ενεργο-
ποιημένα –στη «λειτουργία πτήσης»–, στη διάρκεια όλων
των φάσεων των πτήσεών της. Αν και το να πάρουν τηλέφωνο,
να στείλουν ένα μήνυμα ή να σερφάρουν στο Διαδίκτυο πα-
ραμένει απαγορευμένο, οι επιβάτες δεν θα χρειάζεται πια
να απενεργοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους κατά
την απογείωση και την προσγείωση του αεροσκάφους. «Μετά
από τη θετική γνωμάτευση της βρετανικής Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, η απόφασή μας αυτή σημαίνει ότι
από τις 19 Δεκεμβρίου οι επιβάτες της British Airways μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τις ταμπλέτες τους, τα κινητά τηλέφωνα
και τις ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης βιβλίων, υπό την
προϋπόθεση να βρίσκονται στη λειτουργία πτήσης, από την
επιβίβαση έως και την αποβίβασή τους από το αεροπλάνο»,
εξήγησε η Β.Α. Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές αρχές είχαν ανα-
κοινώσει την 31η Οκτωβρίου ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο
να μιμηθούν την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πο-
λιτικής αεροπορίας (FAA), η οποία είχε τότε ανακοινώσει τη
χαλάρωση των δικών της περιορισμών. «Εκφράζουμε τη
μεγάλη χαρά μας που είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική
εταιρεία που θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές, οι οποίες συ-
νιστούν ένα μεγάλο όφελος για τους πελάτες σε όλες τις
πτήσεις της British Airways σε ολόκληρο τον κόσμο» δήλωσε
ο πιλότος Ίαν Πρινγκλ, εκπαιδευτής στη British Airways. Νω-
ρίτερα φέτος η βρετανική εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα
επιτρέπει πλέον στους επιβάτες να κάνουν
τηλεφωνικές κλήσεις στη φάση της τρο-
χοδρόμησης, μετά την προσγείωση.
Κατά τη διάρκεια των δύο καθημερινών
πτήσεων που συνδέουν το αεροδρόμιο
City του Λονδίνου με τη Νέα Υόρκη, οι
επιβάτες έχουν δικαίωμα να στέλνουν
μηνύματα και να χρησιμοποιήσουν το
WiFi καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. 

Ακόμα 
«ανακαλύπτουμε» 

το Ίντερνετ

ΗΒουλγαρία (54%), η Ελ-
λάδα (56%) και η Ρου-

μανία (58%) είναι οι χώρες
της Ε.Ε. οι οποίες εμφανίζουν
τα χαμηλότερα ποσοστά πο-
λιτών, που συνδέονται κα-
θημερινώς στο Ίντερνετ. Αυτό
προκύπτει από έρευνα της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας, βάσει της οποίας στον
αντίποδα βρίσκονται η Ολ-
λανδία, το Λουξεμβούργο και
οι σκανδιναβικές χώρες, με
ποσοστά που υπερβαίνουν
το 90%. 
Ωστόσο, στην Ελλάδα εξαι-
ρετικά εκτεταμένη είναι πλέον
η υποβολή της φορολογικής
δήλωσης μέσω Ίντερνετ
(63%), με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο να είναι στο 42%. 

τεχνολογία
Τρισδιάσταση εκτύπωση κυττάρων ματιού



O
λοι γνωρίζουμε πόσο δύ-

σκολο είναι να σκέφτεστε
τους τρόπους που δεν
θα επιβαρύνετε την καρ-

διά σας τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά. 
Οι πιο συχνοί περίπατοι τις μεση-
μεριανές ώρες, ένα βιαστικό βάδισμα,
ακόμα και ο χορός, μιας και οι γιορτές
είναι γεμάτες με χορευτικά τραγού-
δια, βοηθούν όχι μόνο στο να χάσετε
τις περιττές θερμίδες, από το κάλε-
σμα της προηγούμενης ημέρας,
αλλά κυρίως βοηθούν στην υγεία
της καρδιάς. 
Φέτος, λοιπόν, αφεθείτε, χορέψτε
και αν ο καιρός βοηθά περπατήστε
περισσότερο, θα γεμίσετε τον ορ-

γανισμό σας ενέργεια και υγεία. 
Το Βρετανικό Ινστιτούτο για την
Καρδιά συμβουλέυει ότι οι γιορτινές
ημέρες είναι η καλύτερη περίοδος
του χρόνου για να μειώσετε σε με-
γάλο βαθμό, ακόμα και να σταμα-
τήσετε τελείως, το κάπνισμα. Έχει
παρατηρηθεί ότι τα Χριστούγεννα
και η Πρωτοχρονιά είναι η μεγαλύ-
τερη περίοδος αλλαγών, εκμετα-
λευείτε λοιπόν και εσείς αυτήν την
περίοδο και βοηθήστε τον οργανι-
σμό και την καρδιά σας, αλλά ακόμα
και την τσέπη σας. Συμβουλευτείτε
και ζητήστε την υποστήριξη ειδικών,
αν το βρίσκετε απαραίτητο. 
Σίγουρα, αυτές τις μέρες εκείνο που
δεν θα καταφέρετε να αποφύγετε
είναι η κατανάλωση τροφών με υψη-
λή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Φέτος,
όμως, μπορείτε να ακολουθήσετε
έξυπνες διατροφικές επιλογές. Τα
τυριά και γαλακτοκομικά με χαμηλά
λιπαρά, τα λαχανικά κ.ά. θα σας βοη-
θήσουν σε αυτό σας το εγχείρημα.
Ανατρέξτε στο έντυπο της προηγού-
μενης εβδομάδας και μάθετε μικρά
μυστικά για τον εορταστικό μπουφέ,
είτε είστε ο οικοδεσπότης είτε ο κα-
λεσμένος. 
Κάτι ακόμα που σίγουρα θέλει προ-
σοχή για να έχετε μια υγιή καρδιά,
είναι το αλάτι. Μειώστε τις ποσότητες
που καταναλώνετε. Η μέγιστη συ-
νιστώμενη ποσότητα αλατιού ανά
ημέρα, για τους ενήλικες είναι 6 γρ.

περίπου, δηλαδή 1 κουταλάκι του
γλυκού. Τα πατατάκια, οι ξηροί καρποί
σίγουρα δεν είναι λιχουδιές που
μπορείτε να αντισταθείτε. Προ-
σέξτε, τουλάχιστον, να τις κατα-
ναλώνετε με μέτρο. 
Η κατανάλωση λιπαρών ψαριών,
όπως το σκουμπρί και ο σολομός,
μπορούν να βοηθήσουν στην
προστασία απο καρδιακές
παθήσεις, αφού είναι πολύ
καλή ω-3 λιπαρών οξέων,
ενώ σίγουρα αφήνει μια
πιο ελαφριά αίσθηση στο
στομάχι σας. 
Κάτι που σίγουρα πολλοί
από εμάς δεν ακολουθούμε
πάντα, είναι να κρατάμε το σώμα
μας ζεστό τις κρύες ημέρες και
νύχτες του χειμώνα. Τα ζεστά ρούχα
και η παραμονή μας σε ζεστούς χώ-
ρους, επηρεάζουν θετικά την υγεία
της καρδιάς μας, αφού οι χαμηλές
θερμοκρασίες μπορεί να αποβούν
ακόμα και μοιραίες για την κυκλο-
φορία του αίματος. Αν, λοιπόν, ο
καιρός δεν επιτρέπει να βγείτε έξω,
παρατείνετε τη διαμονή σας στο
σπίτι, ντυθείτε ζεστά και απολαύστε
ζεστά ροφήματα όπως τσάι, χαμο-
μήλι, ακόμα και οινόμελο, αφού το
γιορτινό κλίμα το επιβάλλει, ή κάποια
ζεστή σούπα που θα δώσει σίγουρα
στον οργανισμό σας την απαιτού-
μενη ενέργεια. 
Τέλος, περιορίστε την κατανάλωση

αλκοόλ. Ακόμα και αν τα καλέσματα
αυτές τις ημέρες είναι αρκετά και η
ανάγκη σας να πιείτε είναι μεγαλύ-
τερη από τη συνηθισμένη, καλό
είναι να έχετε κατά νου ότι η κατα-
νάλωση αλκοολούχων ποτών, πε-
ρισσότερο από το επιτρεπόμενο,
μπορεί να προκαλέσει αρυθμίες
στην καρδιά, υψηλή πίεση, ακόμα
και βλάβη στον καρδιακό μυ. Αν η
καρδιά σας, λοιπόν, είναι ευαίσθητη,
περιοριστείτε σε 2 το πολύ 3 ποτά
σε μια ημέρα. 

διατροφή Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 201348

Τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά ο οργανισμός μας
επιβαρύνεται από τροφές, οι οποίες
σίγουρα δεν αποτελούν και την πιο
υγιεινή επιλογή για την καλή υγεία
της καρδιάς. 
Πώς θα σας φαινόταν αν φέτος
γνωρίζατε τον τρόπο, ώστε να
«ξεφορτωθείτε» τα περιττά φαγητά
από το γιορτινό σας πιάτο; Την
προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε
παρουσιάσει τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να επιλέξετε τί θα
φάτε, ώστε να μην επιβαρύνετε τον
οργανισμό σας με παραπανίσια
κιλά. Αυτή τη φορά σας
παραθέτουμε μερικές χρήσιμες
συμβουλές, που θα σας κάνουν να
σκεφτείτε το πώς θα διατηρήσετε
σε φόρμα την καρδιά σας.

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ 

Μικρές συμβουλές 
για γερή καρδιά και μετά τις γιορτές
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Ένα γιορτινό έδεσμα
ίσως αποδειχθεί και 
το καλύτερο δώρο που
θα μπορούσατε να
προσφέρετε στους
οικοδεσπότες ενός
καλέσματος. Μπορεί
λόγω κρίσης τα δώρα
να έχουν περιοριστεί, 
η ευρηματικότητά σας
όμως με ένα ξεχωριστό
πιάτο, σίγουρα θα
ξεχωρίσει. 
Εμείς σας
παρουσιάζουμε
εορταστικές συνταγές,
που τόσο από γεύση
όσο και από εμφάνιση
θα μείνουν σε όλους
αξέχαστες. 

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

Εκτέλεση
Στο μίξερ τοποθετείτε τη ζάχαρη, το βούτυρο
και χτυπάτε μέχρι το μίγμα να ομογενο-
ποιηθεί. Σε ένα μικρότερο μπολ χτυπάτε
τα αβγά, τη βανίλια και τα προσθέτετε στα-
διακά στο μίγμα με το βούτυρο. Συνεχίζετε
το ανακάτεμα και ρίχνετε σιγά-σιγά και το
αλεύρι. Όταν η ζύμη ετοιμαστεί, την βγάζετε
από το μίξερ, την πλάθετε σε σχήμα μπάλας
και αφού την τυλίξετε με μια μεμβράνη,
την τοποθετείτε στο ψυγείο για 1 ώρα του-
λάχιστον. Όση ζύμη δεν χρησιμοποιήσετε,
μπορείτε να την διατηρήσετε για περίπου
1 μήνα στην κατάψυξη. 
Μοιράζετε τη ζύμη σε 2 ίσα μέρη. Στο ένα
ρίχνετε μερικές σταγόνες από το κόκκινο
χρώμα ζαχαροπλαστικής, ανάλογα με το
πόσο κόκκινο θέλετε να είναι το τελικό
αποτέλεσμα και την πλάθετε με τα χέρια
σας. Σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια
«δουλεύετε» το κάθε κομμάτι ξεχωριστά.
Πλάθετε μπαστουνάκια σε ίσα μεγέθη, τόσο
για τη λευκή όσο και για την κόκκινη ζύμη.
Όταν είναι έτοιμα, παίρνετε ένα κομμάτι
της κόκκινης και ένα της λευκής ζύμης, τα
πλάθετε στριφτά και το ένα άκρος το κάνετε
γυριστό, ώστε να θυμίζει μπαστουνάκι. Το-
ποθετείτε τα μπισκότα σε ταψί με αντικολ-

λητικό χαρτί και με κενά για
να μην ενωθούν

κατά το ψήσι-
μο μεταξύ

τους. Ψήνετε σε
προθερμασμένο

φούρνο στους
180οC για περίπου
10 λεπτά. Τα αφή-
νετε να κρυώσουν
σε μια σχάρα και τα
αποθηκεύετε σε αε-
ροστεγώς κλεισμέ-
νο δοχείο. 

Μακαρόν σε σχήμα δέντρου Συνταγή 3

Υλικά
� 300 γρ. αλεύρι μαλακό 
� 240 γρ. βούτυρο, μαλακό
� 100 γρ. ζάχαρη
� 4 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
� 50 γρ. αβγά
� Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής

Πίτσα σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ βάζετε όλα τα υλικά,
εκτός από το αλάτι και αφού τα
ανακατέψετε καλά, τα ζυμώνετε
με το χέρι σας. Ρίχνετε έπειτα το
αλάτι και ζυμώνετε άλλα 5 λεπτά.

Η ζύμη είναι έτοιμη, όταν πια δεν
κολλάει στα χέρια. 
Την χωρίζετε σε μεγάλα κομμάτια
και πλάθετε μπάλες το κάθε κομμάτι.
Τις τοποθετείτε σε ένα ταψί, σκε-
πάζοντάς τες με μια βρεγμένη πε-
τσέτα και τις αφήνετε να φουσκώ-
σουν σε θερμοκρασία δωματίου
για περίπου 2 ώρες.

Σε ένα αλευρωμένο πάγκο ανοίγετε
μια μπάλα σε σχήμα έλατου. Να
χρησιμοποιήσετε τον πλάστη, αλλά
και τα χέρια σας για να πάρει η
ζύμη το επιθυμητό σχήμα. 
Όταν είναι πια έτοιμη, απλώνετε
τη σάλτσα ντομάτας από πάνω. Το-
ποθετείτε τα υπόλοιπα υλικά της
αρεσκείας σας (ελιές, μοτσαρέλα,

πεπερόνι κ.ά.) και ψήνετε την πίτσα
σε προθερμασμένο φούρνο στους
250°C για 4-5 λεπτά με την αντί-
σταση πάνω-κάτω. 
Μπορείτε να διατηρήσετε την υπό-
λοιπη ζύμη στην κατάψυξη για 1
μήνα, αλλιώς μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε και τα υπόλοιπα μπα-
λάκια ζύμης για να φτιάξετε ένα
ακόμα σχέδιο, π.χ. χιονάνθρωπο.
Για τον χιονάνθρωπο θα χρειαστείτε
τρία κομμάτια ζύμης. Σε αλευρω-
μένο πάγκο ανοίγετε τα κομμάτια
αυτά, σε σχήμα κύκλου σε τρία
διαφορετικά μεγέθη (μικρό, μεσαίο,
μεγάλο). Όταν τα πλάσετε, τα βάζετε
στο ταψί, τα ενώνετε μεταξύ τους
και τοποθετείτε άλλη μια συσκευα-
σία σάλτσας ντομάτας (Barilla Ba-
silico). Ακολουθείτε την ίδια δια-
δικασία, όπως και στην προηγού-
μενη πίτσα. 

Συνταγή 1

Εκτέλεση 
Χτυπάτε στο μίξερ τα ασπράδια με τη ζάχαρη μέχρι να
γίνει σφιχτή μαρέγκα. Σε ένα μπολ βάζετε την άχνη με τα
αμύγδαλα και τις βανίλιες και με μια σπάτουλα τα ανα-
κατεύετε απαλά, μέσα στη μαρέγκα, προσέχοντας να μη
φουσκώσει. 
Χωρίζετε το μίγμα σε τρία μέρη και τα χρωματίζετε, προ-
σθέτοντας μερικές σταγόνες από το ανάλογο χρώμα ζα-
χαροπλαστικής, το ένα πράσινο, το άλλο κόκκινο και το

άλλο κίτρινο. 
Σε ένα ταψί τοποθετείτε χαρτί αντικολλητικό.

Βάζετε το μίγμα, διαδοχικά τα χρώματα σε
κορνέ με μύτη χωρίς δοντάκια και σχηματίζετε
στρογγυλά μπισκότα, πάνω στο χαρτί, με διά-
μετρο περίπου 2,5 εκ. Τα αφήνετε για περίπου

10 - 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου,
μέχρι να δημιουργηθεί κρούστα στην επι-
φάνεια. Τα ψήνετε έπειτα στους 180οC για

10 λεπτά. 
Βγάζετε το ταψί από το φούρνο, αναση-
κώνετε το χαρτί και ρίχνετε από κάτω ½

κούπα νερό. Αφήνετε τα μακαρόν να «στα-
θούν» 1’-2’ και τα ξεκολλάτε προσεκτικά από το χαρτί. 
Τα αφήνετε να κρυώσουν και τα κολλάτε ανά δύο, αλείφοντας
στο εσωτερικό τους μαρμελάδα της αρεσκείας σας. 

Συνταγή 2

Υλικά
Για τη ζύμη:
� 500 γρ. αλεύρι σκληρό 
� 1 κoυτ. της σούπας ελαιόλαδο
� 290 ml νερό χλιαρό 
� 1/2 φακελάκι, μαγιά ξερή
� 1 κ.γ. αλάτι
� 1 κ.γ. κοφτό ζάχαρη

Για το γαρνίρισμα:
� 1 συσκευασία σάλτσα ντομάτας

(προτιμήστε Barilla Basilico)
� Μερικές ελιές
� 6-7 φέτες πεπερόνι ή άλλο 

αλλαντικό της επιλογής σας 
� 250 γρ. φρέσκια μοτσαρέλα

� Μπορείτε να
προμηθευτείτε
σακουλάκια
διαφανή, να
βάζετε ανά
σακουλάκι 2 με 3μπισκότα και να ταδέσετε με κόκκινηκορδέλα.

tip

Υλικά για 20 διπλά μπισκότα

� 4 ασπράδια
� 25 γρ. ζάχαρη
� 225 γρ. ζάχαρη άχνη
� 125 γρ. αμύγδαλα 

λεπτοαλεσμένα (σκόνη)
� 2 συσκευασίες βανίλιας
� Χρώματα ζαχαροπλαστικής

(κόκκινο, κίτρινο, πράσινο)
� Μαρμελάδα της αρεσκείας σας

Για το δεντράκι:
Προμηθευτείτε από τα είδη συσκευασίας τριγωνική βάση φελιζόν. 
Με λίγο φυστικοβούτυρο κολλήστε ένα-ένα τα μακαρόν στη βάση. 

Ένα ξεχωριστό δώρο για τους οικοδεσπότες
Γιορτινά 

μπαστουνάκια-
μπισκότα



Σ
αράντα πέντε χλμ. δυτικά

της Φλώρινας, στα σύνορα
της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ
και την Αλβανία, θα βρείτε

έναν από τους πιο σημαντικούς Εθνι-
κούς Δρυμούς της Ελλάδας, αλλά
και την πρώτη χαρακτηρισμένη δια-
κρατική προστατευόμενη περιοχή
στην ανατολική Ευρώπη, το λεγό-
μενο «Διασυνοριακό Πάρκο Πρε-
σπών». Λέγοντας «Πρέσπα» εννο-
ούμε τις δύο λίμνες, Μικρή και Με-
γάλη Πρέσπα, καθώς και την ευρύ-
τερη λεκάνη αυτών που εκτείνεται
έως τις κορυφές των βουνών που
τις περικλείουν. 
Οι δύο λίμνες βρίσκονται σε υψόμετρο
853 μ. περίπου, ενώ πολλές κορυφές
των γύρω βουνών ξεπερνούν τα 2.000
μ. Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών,
ο πυρήνας του οποίου καλύπτει έκτα-
ση 4.900 στρ. χαρακτηρίζεται από
πλούσια βιοποικιλότητα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ απαν-
τώνται πάνω από τα μισά είδη που-
λιών, αμφιβίων και θηλαστικών ολό-
κληρης της Ελλάδα ή ότι 9 από τα
23 είδη ψαριών που ζουν στις λίμνες
της και τα ποτάμια της είναι ενδημικά,
δηλαδή εμφανίζονται μόνο στην
Πρέσπα και πουθενά αλλού σε ολό-
κληρο τον πλανήτη. Η Λίμνη Μεγάλη
Πρέσπα αποτελεί υγρό σύνορο και
των τριών χωρών, με το μεγαλύτερο
τμήμα της να ανήκει στην ΠΓΔΜ. Τα
νερά της επικοινωνούν με αυτά της
Μικρής Πρέσπας, από την οποία
χωρίζεται με μια στενή ελώδη προ-
σχωματική λωρίδα ξηράς. Η Μικρή

Πρέσπα είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου
ελληνική, αφού μόνο ένα μικρό τμή-
μα της ανήκει στην Αλβανία, και στα
νερά της βρίσκονται τα νησάκια
Άγιος Αχίλλειος και Βιδρονήσι. 
Στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας
θα βρείτε τον παραδοσιακό οικισμό
των Ψαράδων με αξιόλογα δείγματα
μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Απο-
λαύστε λιμνίσια ψάρια σε κάποια
από τις ταβέρνες και αφήστε την
ηρεμία του τοπίου να γαληνέψει
την ψυχή σας. 
Στους δρόμους του χωριού ή ανά-
μεσα στις καλαμιές της Μεγάλης
Πρέσπας είναι πιθανό να δείτε να
κυκλοφορεί αμέριμνο το προστα-
τευόμενο είδος μίνι αγελάδας της
περιοχής! 

Αναζητήσετε τους βαρκάρηδες του
χωριού για μία βόλτα στα Ασκηταριά,
που σκαρφαλωμένα στα βράχια
χρησίμευαν ως καταφύγια εξόριστων
και ασκητών, και παρατηρήστε τις
εντυπωσιακές αγιογραφίες του 12ου
και του 14ου αιώνα. 

Νότια από τους Ψαράδες, στη Β.Δ.
πλευρά της Μικρής Πρέσπας βρί-
σκεται το νησάκι Άγιος Αχίλλειος,
μία από τις γραφικότερες περιοχές
της βόρειας Ελλάδας, που ενώνεται
με τη στεριά από μια πεζογέφυρα
600 μέτρων. 
Πρόκειται για ένα κατοικημένο νησί
σε λίμνη που αποτελεί συνάμα και
σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, κα-
θώς διαθέτει πολλά βυζαντινά και

μεταβυζαντινά μνημεία, με κορυφαίο
τη βασιλική του Αγίου Αχίλλειου.
Μια επίσκεψη αξίζει σίγουρα και ο
παραδοσιακός οικισμός Άγιος Γερ-
μανός, αλλά και τα υπόλοιπα χωριά
των Πρεσπών (Πύλη, Πυξός και Βρον-
τερό της Πάνω Πρέσπας, καθώς Λαι-

μός, Μηλιώνα, Πλατύ, Καλλιθέα, Λευ-
κώνας, Καρυές, Οξιά και Μικρολίμνη
της Κάτω Πρέσπας) για να θαυμάσετε
τις παλιές εκκλησίες και τα παρα-
δοσιακά πέτρινα σπίτια. 
Πέρα από ψάρεμα και κωπηλασία,
οι Πρέσπες ενδείκνυνται κατ’ εξοχήν
για bird watching, αφού στην περιοχή
υπάρχουν τέσσερα παρατηρητήρια
(στην Κούλα, την Παλαιά Πύλη, τη
Μικρολίμνη και τη Βρωμολίμνη). 
Δοκιμάστε, επίσης, διαδρομές 4x4
από τους Ψαράδες προς τον Πυξό,
από την Πύλη προς τη Δασερή (μή-
κος 5 χλμ.), από την Οξιά προς τη
Σφήκα, από τη Μικρολίμνη προς

την Οπάγια (μήκος 10 χλμ.) και από
το Βροντερό στην «σπηλιά Κόκκαλη».
Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε
διαδρομές πεζοπορίας στο νησί του
Αγίου Αχιλλείου, από τη Μικρολίμνη
στις Κρανιές (διάρκειας 90΄) και από
τους Ψαράδες προς Β.Δ. στο ακρω-
τήρι Ρότι και το ασκηταριό της Με-
ταμόρφωσης, το παλιότερο της πε-
ριοχής, συνολικής διάρκειας 35’. Επί-
σης, από τον Άγιο Γερμανό, διέρχεται
και το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6. 
Μπορείτε, ακόμη, να πραγματοποι-
ήσετε τη (δύσκολη) διαδρομή ως
τη Βίγλα Πισοδερίου μήκους 27,5
χλμ. και διάρκειας περίπου 13 ωρών. 
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και Μεγάλη Πρέσπα, παραλίμνια χωριά  με
πανέμορφες λίμνες, όπως η Μικρή 

τοπίο που διατρέχεται από έξι
Ένα υπέροχο φυσικό

εικόνες και μνημεία που χάνονται στα βάθη του 

χρόνου, πέτρινοι διατηρητέοι οικισμοί και μια πρωτεύουσα
που, επίσης, χαρακτηρίζεται έντονα από το υγρό στοιχείο.

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net) 

Πρέσπες «Τα υγρά
σύνορα»

Εδώ απαντώνται πάνω από τα μισά είδη

πουλιών, αμφιβίων και θηλαστικών

ολόκληρης της Ελλάδα ή ότι 9 από 

τα 23 είδη ψαριών που ζουν 

στις λίμνες της και τα ποτάμια της
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Τ
ο διατηρητέο κτίριο του 1890, στην

πλατεία Καρύτση, είναι έτοιμο να
υποδεχτεί διακεκριμένους καλλιτέ-
χνες, εκπρόσωπους του πολυπρό-

σωπου σύγχρονου ελληνικού ρεπερτορίου,
σε θεματικές συναυλίες προσαρμοσμένες
ειδικά στο ύφος και την αισθητική του χώρου.
Στόχος είναι η υπέροχη αυτή σάλα να ζωντα-
νέψει ξανά, να τη γνωρίσουν και να την οι-
κειοποιηθούν οι νεώτεροι, να τη θυμηθούν
και να την τιμήσουν οι παλαιότεροι, γι’ αυτό
και οι συναυλίες αυτές απευθύνονται σε όλες
τις τάσεις της μουσικής. Το πρόγραμμα των
συναυλιών: 
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου Κ. ΒΗΤΑ: «Κονσέρτο»: 
Ο Κωνσταντίνος πιάνει την ακουστική κιθάρα
για να παρουσιάσει τη μουσική του με ένα
πιο γυμνό τρόπο. Θα παρουσιάσει τραγούδια
και συνθέσεις από την 20χρονη πορεία του,
μαζί με τους Χρήστο Αλεξάκη (πιάνο) και
Φώτη Καραογλάνη (κιθάρα). 
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου ΜΙΛΤΟΣ ΛΟΓΙΑ-
ΔΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ: «Νυχτερινές
Εξομολογήσεις»: Δύο σπουδαίοι σολίστες,
o Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο και ο Χρήστος
Ζερμπίνος στο ακορντεόν διασκευάζουν πα-
ραδοσιακά τραγούδια στο Α’ μέρος του ρεσιτάλ
τους, ενώ στο β’ μέρος προσεγγίζουν με σε-
βασμό και ευαισθησία πολυαγαπημένες με-
λωδίες του Μάνου Χατζιδάκι. 
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΟΡΜ-
ΠΑΛΑ:  «Παιχνίδια του χρόνου»: 
Αυτοβιογραφική διαδρομή στο μουσικό
της ταξίδι σε Ελλάδα, Ρωσία, Ισπα-
νία και Κύπρο. Μνήμες και βιώ-
ματα από τις διαφορετικές με-
γαλόπνοες κουλτούρες, με
οδηγό μια πλούσια σε
συνθέτες και ποιητές δι-
σκογραφία, από τους Μίκη
Θεοδωράκη – Μανώλη
Αναγνωστάκη έως τα ρω-
σικά τραγούδια, τον Χατζι-
δάκι, τον Θάνο Μικρούτσικο,
τον Νίκο Ζούδιαρη και τον Λά-
κη Παπαδόπουλο. 

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ΕΥΡΙΔΙΚΗ: «Η
Edith, ο Elvis και ό,τι αγαπώ – Το Μπλε Τα-
ξίδι»: Μια θεατρική προσέγγιση σε σκηνοθεσία
Κωνσταντίνου Ρήγου, στις γειτονιές του κόσμου,
παρέα με τα τραγούδια που μεγάλωσε, αγάπησε
και πάντα θα θυμάται η Ευριδίκη. Από το
Παρίσι στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Νέα
Ορλεάνη, ένα μπλε ταξίδι συντροφιά με ονει-
ροπόλους συνοδοιπόρους και επιστροφή
πάντα εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά
μας… στην Ελλάδα! 
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ-
ΡΗ: «Πιάνο – Φωνή»: Mια μεγάλη ερμηνεύτρια
και ένας σπουδαίος μουσικός στο πιάνο, ο
Τάκης Φαραζής, στο α’ μέρος της συναυλίας,
θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια που άφησαν
ανεξίτηλα τα ίχνη τους στο χρόνο και σημά-
δεψαν την κοινή μνήμη. Στο β’ μέρος η Μαρία
Φαραντούρη θα μας συστήσει και θα τρα-
γουδήσει μαζί με το μουσικό σχήμα Carousel,
σε ένα ρεπερτόριο με άξονα τη Βόρεια Με-
σόγειο και τους λαούς της… 
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου ΝΕΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑ-
ΝΟΥ: «Les Exotiques» : Η Νένα Βενετσάνου
ερμηνεύει στο α’ μέρος ποιήματα που μελο-
ποίησε, των Michel Deguy, Alberto Savinio,
Giorgos Sarantaris, Paul Eluard, ενώ στο β’
μέρος μας ταξιδεύει στα γαλλικά τραγούδια
των Θεοδωράκη, Σπανού, Κυπουργού, Πα-
παθανασίου, αλλά και των Μουστακί, Αζναβούρ
Φερρά, Μπορίς Βιάν.
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου IDRA KAΥNE -

LIA HIDE - ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ: «Κο-
ρίτσια με σμόκιν»: Oι τρεις τρα-

γουδοποιοί υφαίνουν μία ιστο-
ρία και την τραγουδούν μαζί,

φορώντας σμόκιν, σκαρπίνια
και ημίψηλο και «πειρά-
ζοντας» τα τραγούδια

των Leonard Cohen, Sting,
Michel Jonasz, Elvis Pres-

ley, Marvin Gaye, Nat King
Cole, Jeff Buckley, Tom Waits,

Elvis Costello, David Bowie αλλά
και των Faith No More, Faithless,

Radiohead, Tears for Fears, Smiths

Φως... Φανάρι

Ηπαράσταση «Φως… Φανάρι», της Κατερίνας
Χάσκα, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βα-

φείο κάθε Πέμπτη. Στην Ελλάδα του 2020 τέσσερις
πόρνες πολυτελείας, ένας Γερμανός βουλευτής,
ένας ξεπεσμένος εφοπλιστής κι ένας ναύτης συ-
ναντιούνται σε έναν οίκο ανοχής στην Πλάκα. Τα
κοινά βιώματα, η πορεία, τα όνειρα, οι ελπίδες και
η πραγματικότητα επτά ανθρώπων στην Ελλάδα
της οικονομικής κρίσης, δοσμένα σε μια μουσικο-
χορευτική παράσταση 90 λεπτών. 
Παίζουν: Νεκταρία Χουβαρδά, Κατερίνα Μπουζάνη,
Βαγγέλης Ανδρέου, Κατερίνα Χάσκα, Άγγελος Δε-
ληκάρης και Σαββίνα Σαζανίδου.

Το νέο βιβλίο του
Σπύρου Κουζινό-

πουλου «Οι μεγάλες
πολιτικές δολοφονίες

στη Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα»
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις IANOS. 
Η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίστηκε στη διάρκεια
του 20ού αιώνα ως η πόλη των πολιτικών
δολοφονιών, καθώς σε σκοτεινές περιόδους
της νεότερης ιστορίας της, οργανώθηκαν
και εκτελέστηκαν μεγάλα οργανωμένα πο-
λιτικά εγκλήματα, τα περισσότερα των
οποίων ελάχιστα εξιχνιάστηκαν και οι ηθικοί
τους αυτουργοί δε βρέθηκαν ποτέ. Ο βασιλιάς
Γεώργιος o A’, ο Αμερικανός δημοσιογράφος
Τζορτζ Πολκ, το ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ,
πρώην υπουργός Γιάννης Ζεύγος, οι βου-
λευτές της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης και

Γιώργης Τσαρουχάς και ο αγωνιστής του
αντιδικτατορικού αγώνα Γιάννης Χαλκίδης,
ήταν τα θύματα αυτών των εγκληματικών
ενεργειών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
τόσο κατά τη διάπραξη όσο και τη συγκάλυψη
των φυσικών και ηθικών αυτουργών, πα-
ρέμενε σχεδόν η ίδια. Λες και οι δολοφονίες
αυτές σχεδιάζονταν και εκτελούνταν από
έναν κοινό εγκέφαλο, αν και το πρώτο έγ-
κλημα από το τελευταίο απείχε μισό αιώνα.
Με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σπύρος
Κουζινόπουλος, τις μαρτυρίες, το ανέκδοτο
υλικό, τα ντοκουμέντα και σημαντικές αδη-
μοσίευτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες, φω-
τίζονται επαρκώς και οι έξι αυτές συνταρα-
κτικές πολιτικές δολοφονίες που συγκλόνισαν
τη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του 20ού
αιώνα. 

ΕΠΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Φιλολογικός Σύλλο-
γος Παρνασσός: 
Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση
8, Αθήνα Συναυλίες:  Από
23 Ιανουαρίου έως 26 Φε-
βρουαρίου 2014 Ώρα
έναρξης: 8.30 μ.μ.
Πληροφορίες:
210/7234567.

in
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Ηγαλλική βιογραφική
ταινία «Ρενουάρ», του

Ζιλ Μπουρντό, που απο-
τελεί την επίσημη υποψη-
φιότητα της Γαλλίας για το
όσκαρ καλύτερης ξενό-
γλωσσης ταινίας 2014, έρ-
χεται στις ελληνικές κινη-
ματογραφικές αίθουσες
από τις 9 Ιανουαρίου.
Κυανή Ακτή, 1915: Ο διά-
σημος Γάλλος ζωγράφος
Πιερ-Ογκούστ Ρενουάρ,
σε προχωρημένη πια ηλικία, προσπαθεί να
ξεπεράσει τον θάνατο της γυναίκας του,
τους πόνους από τα αρθριτικά του και τα
φρικτά νέα ότι ο γιος του Ζαν τραυματίστηκε
στη μάχη. Όταν όμως θα μπει στη ζωή του
μια νεαρή κοπέλα, θα δώσει και πάλι στον
κόσμο του απρόσμενη ενέργεια και διάθεση
για δημιουργία. Σφύζοντας από ζωή, η ακα-
ταμάχητα όμορφη Αντρέ θα γίνει το τελευταίο
μοντέλο του ζωγράφου και η πηγή ανανέωσης
του. Πίσω στο οικογενειακό σπίτι για ανάρ-

ρωση, ο Ζαν μαγεύεται κι αυτός από τη γοη-
τεία της κοκκινομάλλας κοπέλας. Στο με-
σογειακό ιδιωτικό παράδεισο των Ρενουάρ
και παρά την έντονη δυσαρέσκεια του πατέρα
του, ο Ζαν ερωτεύεται αυτό το ελεύθερο
πνεύμα, βρίσκοντας τη δική του πηγή έμ-
πνευσης. Και κάπως έτσι, ένας νέος σκηνο-
θέτης γεννήθηκε. 
Το σενάριο είναι των Ζιλ Μπουρντό και
Ζερόμ Τονέρ και πρωταγωνιστούν οι Μισέλ
Μπουκέ, Κριστά Τερέ και Βενσάν Ροτιέ.
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Ρενουάρ
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info
ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΦΕΙΟ: Αγ. Όρους 16 και Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός
Παραστάσεις: Κάθε Πέμπτη στις 21:00 μ.μ. 

Οι μεγάλες πολιτικές δολοφονίες 
στη Θεσσαλονίκη του 20ου αιώνα

Χειμώνας στον Παρνασσό

Μέσα από 7 μοναδικές
συναυλίες, η ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ
αναβιώνει την ιστορική
αίθουσα του Παρνασσού,
που υπήρξε σταθμός στην
πνευματική ζωή της χώρας
και αναπαλαιώθηκε 
προ τριών ετών.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press

Διάσημες μαμάδες 
στο Όνειρο Χριστουγέννων 

H
επιτυχημένη παράσταση της
Ευγενίας Μανωλίδου «Musical,
Αγάπη μου!» επέστρεψε στο

Θέατρο Παλλάς, προσφέροντας τα
έσοδα της βραδιάς στο Σύλλογο Φίλων
Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα». 
Η δημοφιλής μαέστρος μαζί με τους
Παναγιώτη Πετράκη, Αντιγόνη Ψυχρά-
μη, Γιάννη Φίλια και Ευδοκία Μωϋσίδου
με ανανεωμένο πρόγραμμα και χρι-
στουγεννιάτικη διάθεση έδωσαν μια
υπέροχη παράσταση, ερμηνεύοντας
αγαπημένες μελωδίες από γνωστά μι-
ούζικαλ, όπως “West Side Story”, “Dirty
Dancing”, “Fame”, “Mamma Mia” αλλά
και από ελληνικές ταινίες όπως “Κορίτσια
για φίλημα”, “Γοργόνες και Μάγκες”,
“Ζαΐρα”, “Φτωχαδάκια και Λεφτάδες”,
καθώς και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
σους εκπρόσωποι από τον επιχειρη-
ματικό, πολιτικό, καλλιτεχνικό και δη-
μοσιογραφικό χώρο, όπου απόλαυσαν

τους δημοφιλείς ερμηνευτές που
πλαισίωσε η 25μελής ορχήστρα
“Symphomaniacs” υπό τη διεύ-
θυνση της Ευγενίας Μανωλίδου. 
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το
VIVIFY Κέντρο ομορφιάς και ανα-
ζωογόνησης. 
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Η Ευγενία Μανωλίδου στηρίζει το Σύλλογο «Ελπίδα»

T
α εύστοχα σχόλια και οι εν-
διαφέρουσες ερωτήσεις
του Νίκου Θρασυβούλου,

αναπληρωτής γενικός διευθυντής
του ραδιοφωνικού σταθμού Bήμα
Fm, προς τη συγγραφέα του «Χάλ-
κινου Γένους» -από τις εκδόσεις
Πατάκης- έφεραν το κοινό σε
πρώτη επαφή με το βιβλίο. 
Η ανάγνωση αποσπασμάτων από
την ηθοποιό Μιμή Ντενίση με-
τέφερε τους παρευρισκόμενους
στην Κεφαλονιά μιας άλλης επο-
χής, εκεί όπου θα τους ταξιδέψει
το νέο αυτό μυθιστόρημα. Η λο-
γοτεχνική βραδιά πραγματοποι-
ήθηκε στην Ελληνογαλλική Σχολή
Πειραιά Jeanne d' Arc και στο
τέλος της, η Μιμή Ντενίση απο-
κάλυψε τα θεατρικά της σχέδια,
ένα νέο, δικό της έργο, για τη
Σμύρνη, για την ιστορία της από
το 1917 έως την καταστροφή της. 

Π
λήθος επώνυμων γονιών με τα παιδιά τους επισκέ-
φτηκαν το «Όνειρο Χριστουγέννων» στην HELEXPO.
Μεταξύ αυτών διακρίναμε τις Ευγενία Μανωλίδου,

Γωγώ Μαστροκώστα, Αννίτα Ναθαναήλ, Έλλη Αγγελιδάκη,
Σοφία Παθέκα, Μαρία Κορινθίου, Έλενα Ασημακοπούλου
με τον σύζυγο της Μπρούνο Τσιρίλο, Τζένη Μπότση, Εύη
Φραγκάκη, Νόνη Δούνια, Αναστασία Περράκη, Μαργαρίτα
Δρούτσα, Ελενα Ντάβλα, Κική Τσόλκα, καθώς και τους
Πύρρο Δήμα και Γιώργο Μανίκα, που έσπευσαν μαζί με τα
παιδιά τους και τους φίλους τους στον γνωστό εκθεσιακό
χώρο της Λεωφόρου Κηφισίας. 
Το Όνειρο των Χριστουγέννων ακουμπά σε ό,τι έχουμε
φανταστεί και ονειρευτεί γι’ αυτή τη γιορτή αγάπης και
κάνει πραγματικότητα κόσμους ονειρικούς, τον Μαγικό
Παιχνιδόκοσμο, τη μοναδική Καστροπολιτεία βγαλμένη
από την καλλιτεχνική δημιουργικότητα του σκηνογράφου
Αντώνη Χαλκιά, όπου ο ζει ο Αϊ Βασίλης μέσα στους κρυ-
στάλλινους πάγους, τα ονειρικά κάστρα και τα μυστηριώδη
φρούρια. Όλοι οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν και από
το χώρο «Digital Christmas - eGaming», τη μοναδική και
μεγαλύτερη εκδήλωση, την αφιερωμένη σε όλες τις πτυχές
της ψηφιακής ψυχαγωγίας και όχι μόνο. 

Η Τερέζα Χάμπερτ, η
Αννίτα Ναθαναήλ και η
Σύνθια Χάμπερτ.

Η Μαριτίνα Ντενίση, 
η Μιμή Ντενίση, 
ο Θεόφιλος
Γεωργούσης 
(γεν. διευθυντής
Ελληνογαλλικής
Σχολής Jeanne 
d' Arc), 
η Μαρία Σκιαδαρέση,
ο Νίκος Θρασυβούλου 
(αν. γεν. διευθυντής
ρ/σ Βήμα Fm).

Η Ευδοκία Μωϋσίδου, ο Παναγιώτης Πετράκης, 
η Ευγενία Μανωλίδου, ο Γιάννης Φίλιας 

και η Αντιγόνη Ψυχράμη. 

Η Έφη
Κωνσταντόπουλου,
ο Σωτήρης Κομματάς
και η Μάγδα Λέκκα
της εταιρείας VIVIFY. 

Παρουσίαση του βιβλίου "Χάλκινο γένος" της Σκιαδαρέση 

Η Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη και 

η Όλγα 
Κεφαλογιάννη.

Η Έλενα Ασημακοπούλου, 
ο Μπρούνο Τσιρίλο 

και η Μαρία Τσιρίλο. 

Η Ελεάνα Θεοδωρίδη
και η Μαρία
Σκιαδαρέση
υποδέχονται τη Μιμή
Ντενίση και 
τη μητέρα της 
Μαρία Ντενίση στην
Ελληνογαλλική
Σχολή Jeanne d' Arc.





Η
Ford Motor Europe ανα-

κοίνωσε και επίσημα
τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και τις δυνατό-

τητες της πολυαναμενόμενης νέας
γενιάς του Transit, που θα λανσα-
ριστεί μέσα στο 2014. 
Η νέα γενιά του Transit έχει να επι-
δείξει σημαντικά βελτιωμένες με-
ταφορικές δυνατότητες, καθώς και
μια εξαιρετική σχέση τιμής - αξίας,
δεδομένου και του ιδιαίτερα χαμη-
λού κόστους ιδιοκτησίας που προ-
σφέρει. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το
νέο Transit, που τοποθετείται στην
κορυφή της γκάμας της εταιρείας
αναφορικά με τις διαστάσεις και τις
μεταφορικές του δυνατότητες, θα
εφοδιάζεται με ιδιαίτερα οικονομι-
κούς και φιλικούς προς το περιβάλ-
λον κινητήρες, με τις εκπομπές ρύ-
πων τους να ξεκινούν από τα 169 g
CO2/km. 
Παράλληλα, η Ford ανακοινώνει
πως σε σχέση με την προηγούμενη
γενιά του, το νέο Transit θα προ-
σφέρει 11% περισσότερο όγκο φόρ-
τωσης, ενώ κατά τη διάρκεια των
δοκιμών εξέλιξης του, διανύθηκαν
περισσότερα από 7 εκατ. χλμ. κάτω
από τις πιο αντίξοες κλιματολογικές

συνθήκες. Αξίζει να αναφέρουμε
πως η νέα γενιά του Transit αναμέ-
νεται να λανσαριστεί στις διάφορες
αγορές τις Ε.Ε. μέσα στο 2014, με
τις πρώτες παραδόσεις να τοποθε-
τούνται χρονικά την άνοιξη. 
Με την παρουσίαση του νέου Transit,
η γκάμα των ελαφρών επαγγελμα-
τικών της Ford συμπληρώνει την
πλήρη ανανέωσή της, καθώς έχουν
προηγηθεί τα Transit Custom και
Transit Connect (International Van
of the Year για το 2013 και 2014 αν-
τίστοιχα), ενώ έπεται και η παρου-
σίαση του μικρότερου Transit Courier,
επίσης μέσα στο 2014. 

Διαστάσεις και οι
μεταφορικές δυνατότητες
Το νέο Transit, σύμφωνα με τα όσα
έχει ανακοινώσει η εταιρεία, θα προ-
σφέρεται με δύο μήκη μεταξονίου
(3.300 χλστ. και 3.750 χλστ.) και τρία
μήκη αμαξώματος (5.531 χλστ.,
5.981 χλστ. και 6.704 χλστ.), ενώ το
μεικτό βάρος του θα κυμαίνεται
από τους 2,9 τ. έως και τους 4,7 τ.
αντίστοιχα. 
Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές
του εκδόσεις θα προσφέρονται πα-
ραλλαγές Van και Van με διπλή σειρά
καθισμάτων, ενώ στις εκδόσεις με-

ταφοράς προσωπικού θα περιλαμ-
βάνονται εκδόσεις Kombi και mi-
ni-bus που μπορούν να υποστηρί-
ξουν έως και 18 επιβάτες. 
Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες και
εκδόσεις C+C με τέσσερα διαφο-
ρετικά μήκη μεταξονίου (3.137 χλστ.,
3.504 χλστ., 3.954 χλστ. και 4.522
χλστ.) με το συνολικό μήκος του
αμαξώματός τους να κυμαίνεται
από τα 5.205 - 7.577 χλστ., το μεικτό
βάρος από τους 3,1 τ. - 4,7 τ. και
το ωφέλιμο μήκος επί του
πλαισίου για την τοπο-
θέτηση υπερκατα-
σκευών από τα 2.775
χλστ. - 5.147 χλστ.
αντίστοιχα. 

Η νέα γκάμα κινητήρων
Το νέο Transit θα εφοδιάζεται με
τρεις εκδόσεις του νέου Duratorq
TDCI πετρελαιοκινητήρα των 2,2
λτ. με σύστημα Auto-Start-Stop, που
αποδίδουν ισχύ 100, 125 και 155
ίππων και αντίστοιχα αποθέματα
ροπής της τάξης των 310, 250 και
385 Nm. 
Το εν λόγω μηχανι-
κό σύνο-

λο εμφανίζει σημαντικά μειωμένη
μέση κατανάλωση καυσίμου, καθώς
και ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές ρύ-
πων, ενώ τα διαστήματα μεταξύ
των προγραμματισμένων εργασιών
συντήρησης του ορίζονται κάθε 2
έτη ή 50.000 χλμ. 
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Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου 

Οαυτοκινητόδρομος Αιγαίου που κατασκευάζει
τον οδικό άξονα Μαλιακός – Κλειδί Ημαθίας,

ανακοίνωσε αυξήσεις στα κόμιστρα των διοδίων από
1η Ιανουαρίου 2014, όπως προβλέπεται από τη σύμ-
βαση παραχώρησης. 
Οι νέες αυξήσεις στο κόμιστρο των διοδίων επιση-
μαίνεται πως τελούν υπό την έγκριση του υπουργείου
Υποδομών και αφορούν στους σταθμούς της Πελασγίας
και του Μοσχοχωρίου. 
Στην πρώτη περίπτωση το κόστος των διοδίων δια-
μορφώνεται ως εξής: 
82,40 ευρώ για τις μοτοσικλέτες
83,50 ευρώ για τα Ι.Χ.
88,70 ευρώ για τα μικρά φορτηγά
82,20 ευρώ για τα φορτηγά 
Αντίστοιχα, στο σταθμό του Μοσχοχωρίου το κόμιστρο
διαμορφώνεται ως εξής: 
82,80 ευρώ για τις μοτοσικλέτες
84,00 ευρώ για τα Ι.Χ.
810,10 ευρώ για τα ελαφρά φορτηγά 
84,10 ευρώ για τα φορτηγά.
Στους υπόλοιπους σταθμούς διοδίων του εν λόγω
τμήματος γίνονται αναπροσαρμογές και επέρχεται
μείωση για τα Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες που, ωστόσο,
δεν είναι ορατή λόγω της μικρής διαφοράς με τα
ισχύοντα δεδομένα και της στρογγυλοποίησης. 

Για όλους τους χρήστες του ειδικού ηλεκτρονικού
πομποδέκτη για την πληρωμή των διοδίων, είτε του
Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου είτε των συνεργαζόμενων
διαλειτουργικών αυτοκινητοδρόμων, οι τιμές διοδίων
στην Πελασγία και το Μοσχοχώρι παραμένουν ίδιες. 
Παράλληλα, μέσα στο 2014 αναμένεται να τεθούν
σε λειτουργία πλευρικά διόδια στον κόμβο της Γλύφας,
με το κόμιστρο να είναι αντίστοιχο με του σταθμού
της Πελασγίας. Επιπρόσθετα, εντός του νέου έτους
θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων πλευρικών
διοδίων στον Ευαγγελισμό (Νομός Λαρίσης λίγο πριν
το Μακρυχώρι), ενώ έως το τέλος του 2015 θα λει-
τουργήσει και ο πλευρικός σταθμός διοδίων στον
Πλαταμώνα. 

Ανάκληση οχημάτων Mitsubishi L200 

Hεταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των
αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού

Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανακλήσεων αυτοκινήτων μάρκας Mitsubishi μοντέλο
L200, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. 
Η πρώτη ανάκληση αφορά 957 οχήματα, παραγωγής 2007-2013, στα οποία ο
διακόπτης λειτουργίας του ηλεκτρικού καθίσματος, λόγω της σχεδίασής του, μπορεί
να κολλήσει. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρικό μοτέρ παραμένει συνεχώς σε
λειτουργία, με ενδεχόμενο τα προστατευτικά καλύμματα των καθισμάτων και τα
εξαρτήματά τους να υποστούν ζημιά από υπερβολική θερμότητα.
Η δεύτερη ανάκληση αφορά 124 οχήματα, παραγωγής 2011-2012, στα οποία το
κάτω ψαλίδι της εμπρόσθιας ανάρτησης ενδέχεται να υποστεί ζημιά, λόγω μη
ενδεδειγμένης ποιότητας συγκόλλησης, με πιθανό ενδεχόμενο κατά την οδήγηση
του οχήματος να παρουσιαστεί τράβηγμα στο τιμόνι. 
Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που
να σχετίζεται με τις συγκεκριμένες ανακλήσεις. 
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω

συστημένης επιστολής, ώστε να
προσέλθουν στα κατά τόπους

εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
της Mitsubishi για να

γίνει έλεγχος και
αν απαιτείται
επισκευή, χω-

ρίς καμία οικο-
νομική επιβά-

ρυνση. 

Επιμέλεια: KΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Έρχεται το νέο Transit
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Μπορεί ο φετινός Ολυμπιακός, που προελαύνει προς την κατάκτηση
και του φετινού τίτλου με… συνοπτικές διαδικασίες, να τερματίσει
στο πρωτάθλημα αήττητος, ισοφαρίζοντας 
το ρεκόρ του Παναθηναϊκού που αντέχει εδώ και 50 χρόνια;

Ο Ολυμπιακός των ρεκόρ
Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΗΤΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΩΝ

Ανακαινίζεται και... μεγαλώνει 
η Λεωφόρος 

Την έναρξη εργασιών για την ανακαίνιση του γηπέδου
«Απόστολος Νικολαΐδης» το προσεχές καλοκαίρι και
την αύξηση χωρητικότητάς του σε 22.000 θεατές,
προανήγγειλε ο Γιάννης Αλαφούζος στη Γενική Συνέλευση
της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας». Ο πρόεδρος της
«πράσινης» ΠΑΕ εξήγησε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει
την προσθήκη ενός επιπλέον διαζώματος πάνω απ’
όλες τις θύρες, πλην της 13, καθώς και την κατασκευή
σουιτών κυκλικά γύρω από το γήπεδο. Εξέφρασε,
επίσης, την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός δεν
θα έχε πρόβλημα φέτος να πάρει την αδειοδότηση,
ώστε να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
εφόσον εξασφαλίσει το εισιτήριο. Αναφορικά με το
ενδιαφέρον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επενδύσει
στην ΠΑΕ, ο Γιάννης Αλαφούζος δεν επιφύλαξε κάποια
είδηση και διαβεβαί-
ωσε ότι, εφόσον υπάρ-
ξει συγκεκριμένη πρό-
ταση, θα τεθεί σε νέα
Γ.Σ. της «Συμμαχίας». 

Ηκατάκτηση του πρωταθλήματος
χωρίς ήττα ξέφυγε πέρσι από τον
Ολυμπιακό λόγω Ατρομήτου, με

την ήττα 2-3 στο Καραϊσκάκη κι έτσι ο συγ-
κεκριμένος στόχος είναι το μεγαλύτερο από
τα ρεκόρ που θέλει να καταρρίψει η πειραϊκή
ομάδα στη φετινή σεζόν. 
Στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος ο
Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κάνει μια νέα
κούρσα δίχως απώλειες και να τερματίσει
χωρίς ήττα, έτσι ώστε να επαναλάβει και να
βελτιώσει τη μοναδική έως τώρα στα χρονικά

επίδοση του ελληνικού ποδοσφαίρου, την
οποία είχε πετύχει πριν από 50 χρόνια ο αι-
ώνιος αντίπαλός του, ο Παναθηναϊκός. Την
αγωνιστική περίοδο 1963-64, οι «πράσινοι»
είχαν πάρει το πρωτάθλημα με 24 νίκες και
6 ισοπαλίες σε 30 παιχνίδια. Από τότε δεν
υπήρξε άλλη σεζόν που κάποια ομάδα να
ολοκλήρωσε αήττητη. 
Ο Ολυμπιακός της περιόδου 2013-14 μπορεί
να επαναλάβει αυτό το ιστορικό κατόρθωμα
και μάλιστα σε χρονιά με περισσότερες αγω-
νιστικές (34 αντί 30) και με λιγότερες απώλειες,

καθώς μέχρι τώρα έχει μόνο την ισοπαλία
στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό. Και να το
συνδυάσει με τις επίσης εξωπραγματικές
επιδόσεις σε επίθεση και άμυνα, των περιόδων
1972-74, τότε που ο Ολυμπιακός του Γου-
λανδρή είχε τη μία σεζόν την καλύτερη
άμυνα όλων των εποχών με 13 γκολ και την
επόμενη την καλύτερη επίθεση με τα 102
γκολ. Ήδη, ο Ολυμπιακός είναι μέσα και
στους δύο αυτούς επιμέρους στόχους, έχον-
τας δεχτεί στον πρώτο γύρο 6 τέρματα και
έχοντας πετύχει 53! 
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