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σελ. 15

Τρακτέρ σε 30 σημεία
από τη Δευτέρα
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους
από τη Δευτέρα σχεδιάζουν οι αγρό-
τες, μετά τις άκαρπες συναντήσεις
με στελέχη της κυβέρνησης.

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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«ΚΟΝΤΡΑ» ΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ;

Γαλλία και Γερµανία

επαναπροσδιορίζουν

την κοινή τους πορεία

∆ΙΠΛΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΓΙΑ ΤΟ Χ.Α.
Εκλογολογία και

αναδυόµενες θέτουν σε

δοκιµασία την ανοδική

τάση > 12-13
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w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ!

Ξεκινά το µεγάλο «ξεσκαρτάρισµα»

των υπερδανεισµένων εισηγµένων

8+1 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2014

ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Τί αλλάζει σε όρια

ηλικίας, συντάξεις και

εφάπαξ για 600.000

ασφαλισµένους

Ολική ανατροπή από 

το 2015: Μόνο 

τη βασική σύνταξη 

των 360 ευρώ θα

χρηµατοδοτεί το κράτος!
>8-9

ΠΑΡΑΛΥΤΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΣΤΗ (ΝΕΑ) ΚΡΙΣΗ 

Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Η χώρα δοκιµάζεται και

πάλι έντονα και η ηγεσία

της παρακολουθεί

αµήχανη…

� Σε αµερικανικά χέρια η επιστροφή 

της Ελλάδας στον διεθνή δανεισµό

� Γιατί τορπιλίζει τις προσπάθειες 

της ελληνικής κυβέρνησης το Βερολίνο > 3

ΟΥΖΟ
ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ
Η ΕΞΟ∆ΟΣΗ ΕΞΟ∆ΟΣ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ;ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ;

> 4

ΟΥΖΟ
ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ  

«Κληρώνει» 
για τα τεύτλα
Σε ενδιάμεση λύση ανάμεσα στην τι-
μολογιακή πολιτική του 2012 και
αυτή του 2013 φέρεται να προχωρεί
η διοίκηση της ΕΒΖ, με παρέμβαση
του υπουργείου Οικονομικών.

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 60 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 1.2.2014

Τελειωτικό χτύπημα

Συναγερμός έχει ξεσπάσει στις τάξεις των κτηνοτρόφων
καθώς, μετά το γάλα, το νέο μέτωπο που ανοίγει η
έκθεση του ΟΟΣΑ αφορά το ελληνικό γιαούρτι. Με τις
ρυθμίσεις που προτείνει ο Οργανισμός, ακόμη κι αυτό
το δυναμικό προϊόν τίθεται σε κίνδυνο, καθώς υπαγο-
ρεύεται η κατάργηση της διάταξης που ορίζει πως το
γιαούρτι παρασκευάζεται μόνο από 100% γάλα και

μαγιά. Ουσιαστικά, δηλαδή, εξομοιώνονται τα πραγματικά
γιαούρτια με τα επιδόρπια, ενώ επιπλέον ο διεθνής Ορ-
γανισμός προτείνει την απελευθέρωση της χρήσης και
σκόνης γάλακτος κατά την παραγωγή του γιαουρτιού.
Με αυτό τον τρόπο το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης
θεωρεί ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές στην αγορά. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� 8+1 ανατροπές 

στο ασφαλιστικό 
φέρνει το 2014

� Παράλυτη η Αργεντινή
μπροστά στην κρίση 

σελ. 20

σελ. 6

Ενίσχυση μόνο για...
προνομιούχους νέους;
Μόνο απλή διαδικασία δεν είναι η
ένταξη νέων αγροτών στο πρόγραμμα,
καθώς παρά τις εξαγγελίες, οι παγίδες
είναι πολλές... σελ. 12-13

«Πετάει» η... τιμή της
βιομηχανικής τομάτας
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Αγρο-
τικός Συνεταιρισμός Θεσσαλών Το-
ματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ» πετυχαίνει
αύξηση στις τιμές παραγωγού. 

σελ. 7

σελ. 3

Tα βιολογικά παίρνουν
σειρά για ενισχύσεις
Η βιολογική παραγωγή, λόγω της
νέας ΚΑΠ, είναι από τις δράσεις οι
οποίες δίνουν προοπτική σε όλους
εκείνους που θέλουν να επενδύσουν
στον κλάδο αξιοποιώντας τον νέο
επενδυτικό νόμο.

30 ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
UNIMAC GH-SD&

Άνοιξε τις πύλες της η μεγαλύτερη
διεθνής συνάντηση των επαγγελ-
ματιών αγροτών, στη Θεσσαλο-
νίκη. Στο επίκεντρο η προώθηση
των μεταρρυθμίσεων στον αγρο-
τικό τομέα. 

25η AGROTICA

σελ. 8

με το γιαούρτι

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

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Κερδίστε
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Έστειλε μήνυμα 
η 25η AGROTICA

Ε
ντυπωσιακές από πλευράς συμ-
μετοχής εκθετών αλλά και επισκε-
πτών ήταν οι πρώτες δύο ημέρες

της λειτουργίας της 25ης AGROTICA,
στη Θεσσαλονίκη, που κλείνει τις πύλες
της αύριο, Κυριακή. Στην έκθεση, που
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και θε-
ωρείται η μεγαλύτερη διεθνής συνάν-
τηση των επαγγελματιών του κλάδου,
παρουσιάζονται όλες τις τελευταίες εξε-
λίξεις σε Μηχανήματα, Εξοπλισμό και
Εφόδια απ’ όλο τον κόσμο. Το συμπέ-
ρασμα που βγαίνει από τις δύο πρώτες
ημέρες της 25ης AGROTICA, είναι παρά
πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του
ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Δείχνει
ότι όσοι κινούνται στον κλάδο και γύρω
από αυτόν, Έλληνες, αλλά πολλοί ξένοι
–μεγάλοι παίκτες του χώρου από κάθε
γωνιά της Γης– δίνουν χωρίς καμία επι-
φύλαξη ψήφο εμπιστοσύνης στον Έλ-
ληνα παραγωγό. Κυρίως με τη μεγάλη
και πολυπρόσωπη παρουσία τους οι
ξένοι οίκοι απέδειξαν στην πράξη ότι
σέβονται και υπολογίζουν την ελληνική
αγροτική παραγωγή, σε μια περίοδο
μάλιστα που η χώρα βρίσκεται μέσα
στη θύελλα της κρίσης. 
Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με άλλους
κλάδους, οι ξένοι φαίνεται ότι βάζουν
σε δεύτερη μοίρα το στοιχείο της κρίσης
και επιζητούν τη συνεργασία με τον Έλ-
ληνα παραγωγό. Η αντιμετώπιση αυτή
των ξένων προς τον Έλληνα παραγωγό
πρέπει να ταρακουνήσει όσους, από
όποια θέση και αν βρίσκονται, καθορί-
ζουν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα
της χώρας. Αν αναλύσουν σωστά το μή-
νυμα που τους έστειλε η 25η AGROTICA,
θα αντιμετωπίσουν τον Έλληνα αγρότη
ως έναν από τους επαγγελματίες που
μπορεί να στηριχτεί η χώρα για να ξε-
περάσει το σημερινό της σκοτεινό παρόν. 

4η χρονιά αύξησης 
εξαγωγών σε φρούτα 

και λαχανικά 
Αύξηση 11,9% σε αξία και 4,6%
σε όγκους σημειώθηκε στις εξα-
γωγές φρούτων και λαχανικών
το 2013, σε σχέση με το 2012,
σύμφωνα με την ανάλυση που
έκανε ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακί-
νησης Φρούτων Λαχανικών και
Χυμών INCOFRUIT – HELLAS.

σελ. 39

Αλήθειες και μύθοι 
για τη ζάχαρη 

Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους
πρέπει να περιορίζουμε την κα-
τανάλωση της ζάχαρης, όχι όμως
και να την αποκλείουμε, καθώς
παίζει σημαντικό ρόλο σε λει-
τουργίες του οργανισμού. 

σελ. 48

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανοί-
γοντας το δρόμο για την αύ-
ξηση της χρηματοδότησης στον
κλάδο της αλιείας. 

σελ. 14

Νικήτρια η ΦΑΓΕ!
Με μία απόφαση-«σταθμό» το
αγγλικό Εφετείο «μπλοκάρει»
την προσπάθεια του Τούρκου
επιχειρηματία Hamdi Ulukaya
να πουλήσει ελληνικό γιαούρτι
στη Μεγάλη Βρετανία.

σελ. 17

Νέα γενιά μεταλλαγμένων
καλλιεργειών

Ένα βήμα πιο κοντά στο τραπέζι
των καταναλωτών ήλθαν οι με-
ταλλαγμένες ντομάτες βυσσινί
χρώματος, οι οποίες έχουν τρο-
ποποιηθεί γενετικά με σκοπό
να είναι πιο υγιεινές χάρη στο

σκούρο χρώμα τους, που προ-
σφέρει οφέλη ανάλογα των βα-
τόμουρων και άλλων ειδών
μούρων. 

σελ. 18

Νέες τάσεις 
και πεδία δράσης 

στον αγροτικό τομέα
Η δυναμική που εμφανίζει και
πάλι στην Ελλάδα η πρωτογενής
παραγωγή, αλλά και η προσδο-
κία ότι αυτή μπορεί να εξελιχθεί
σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης
της εθνικής οικονομίας, επιβάλλει
να προσεγγίζουμε τις προοπτικές
της ενασχόλησης με τον κλάδο
όχι μόνο με σοβαρότητα και
επαγγελματισμό, αλλά και με
σύγχρονη ματιά, χωρίς ωστόσο
να ξεχνάμε δοκιμασμένες και
πετυχημένες πρακτικές. 

σελ. 20

Αύξηση των εισφορών
υπέρ ΕΛΓΑ 

φέρνει η ακαρπία
Αυξήσεις στα ασφάλιστρα της
αγροτικής παραγωγής που κα-
ταβάλουν οι αγρότες στις Ελ-
ληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις
(ΕΛΓΑ) φέρνει η καταβολή απο-
ζημιώσεων από την τρέχουσα
χρονιά και για την ακαρπία των
δένδρων.

σελ. 11

Σημαντικό βήμα για 
την ανάπτυξη της αλιείας

Συμφωνία για όλα τα βασικά
εκκρεμή πολιτικά ζητήματα
που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ) επήλθε μεταξύ του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, στο
οποίο προεδρεύει η Ελλάδα,
του Ευρωκοινοβουλίου και της

Aνευ σχολίων…

Σύμφωνα με επίσημα στοι-
χεία, η αξία της αγροτικής

παραγωγής ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο σε ευρώ, σε διάφορες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι η παρακάτω: 

�στην Ισπανία 33.000 ευρώ
�στην Ιταλία 48.000 ευρώ
�στην Ιρλανδία 61.000 ευρώ
�στη Γερμανία 84.000 ευρώ
�στη Δανία 181.000 ευρώ
�στη Μάλτα 216.000 ευρώ
�στο Βέλγιο 508.000 ευρώ
�στην Ολλανδία 833.000 ευρώ

Και στην Ελλάδα… 
16.000 ευρώ! 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



M
ε τις ρυθμίσεις που

προτείνει ο ΟΟΣΑ, ακό-
μη κι αυτό το δυναμικό
προϊόν τίθεται σε κίν-

δυνο, καθώς υπαγορεύεται η κα-
τάργηση της διάταξης που ορίζει
πως το γιαούρτι παρασκευάζεται
μόνο από 100% γάλα και μαγιά.
Ουσιαστικά, δηλαδή, εξομοιώνονται
τα πραγματικά γιαούρτια με τα επι-
δόρπια, ενώ επιπλέον ο διεθνής ορ-
γανισμός προτείνει την απελευθέ-
ρωση της χρήσης και σκόνης γά-
λακτος κατά την παραγωγή του γι-
αουρτιού. Με αυτόν τον τρόπο το
αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης θε-
ωρεί ότι θα υποχωρήσουν οι τιμές
στην αγορά. 
Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύου-
σα νομοθεσία, ορίζεται η ελάχιστη
ποσότητα λίπους, αλλά όχι τα ελά-
χιστα επίπεδα πρωτεϊνών. Το μόνο
δυνατό μείγμα περιλαμβάνει ίσα
μέρη αγελαδινού γάλακτος και γά-
λακτος προβάτου ή βούβαλου. Ο
ορισμός αυτός είναι απαραίτητο
να διευρυνθεί, ώστε να περιλαμβάνει
γάλα κάθε τύπου στην παραγωγή
γιαουρτιού. 
Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες
του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας (ΣΕΚ), ήδη έχει συσταθεί
επιτροπή στον ΕΦΕΤ, με σκοπό την

τεκμηρίωση ότι το γιαούρτι θα μπο-
ρεί να παρασκευάζεται και από
άλλα είδη γάλακτος. Σχήμα οξύμωρο
ότι η εν λόγω κίνηση έρχεται την
ίδια περίοδο που η ελληνική εταιρεία
ΦΑΓΕ δικαιώθηκε από βρετανικό
δικαστήριο στη διαμάχη της με την
εταιρεία Chobani, ιδιοκτησίας του
τούρκου επιχειρηματία Χαμντί Ου-
λουκάγια, ζητώντας την απαγόρευση
της ένδειξης «ελληνικό γιαούρτι»
στις συσκευασίες των προϊόντων
της Chobani. Παράλληλα, η από-
φαση περιόριζε την εμπορία οποι-
ουδήποτε γιαουρτιού ως «ελληνικό
γιαούρτι», εκτός και εάν αυτό είναι
ή περιέχει γιαούρτι που παράγεται
στην Ελλάδα. 
Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, φοβούνται
ότι σε περίπτωση που γίνουν νόμοι
του κράτους οι προτάσεις του ΟΟΣΑ,
τότε είναι πιθανό να πλημμυρίσει
η Ελλάδα με φθηνό γιαούρτι, αμ-
φίβολης ποιότητας και προέλευσης,
με πρόσχημα τις χαμηλές τιμές. 

Το γάλα
Τη στιγμή που το… θερμόμετρο
στις τάξεις των κτηνοτρόφων για
το θέμα του γιαουρτιού φαίνεται
να ανεβαίνει, το θέμα του γάλακτος
υποχωρεί, μετά την αλλαγή στάσης
της κυβέρνησης. Μάλιστα, η πλη-
ροφορία ότι θα επιβληθεί διαβάθ-
μιση στη διάρκεια ζωής του φρέ-
σκου γάλακτος, «παγώνοντας» τα
σχέδια επιμήκυνσης του φρέσκου
παραπάνω από πέντε μέρες, απο-
τιμάται θετικά από τον ΣΕΚ. Όπως
ανέφερε στο paseges.gr ο αντι-
πρόεδρος του ΣΕΚ, κ. Λευτέρης
Γίτσας: «Μας βρίσκει θετικούς το
ενδεχόμενο διαβάθμισης στη διάρ-
κεια ζωής του φρέσκου γάλακτος,
αφού αυτό πρακτικά σημαίνει –
σε περίπτωση που δεν μπει κάποιος
κόφτης στις πέντε μέρες- ότι θα

μπορεί να μπαίνει στο ράφι γάλα
διάρκειας μιας, δύο, τριών κ.λπ.
ημερών». Κάτι τέτοιο, εκτιμά ο κ.
Γίτσας, μπορεί να μην ευνοήσει
τις μεγάλες βιομηχανίες γάλακτος,
αλλά μπορεί να έχει οφέλη για τις
μικρές, συνεταιριστικές βιομηχανίες
γάλακτος, οι οποίες δραστηριο-
ποιούνται ως επί το πλείστον σε
τοπικές κοινωνίες και έχουν μι-
κρότερη παραγωγή. 

Τα άλλα προιόντα
Τα πάνω-κάτω φέρνει στην αγορά
και άλλων αγροτικών προϊόντων,
με δυσμενείς σαφώς επιπτώσεις

για τους αγρότες και τους κτηνο-
τρόφους, η «προσταγή» του ΟΟΣΑ
μέσω έκθεσης κατά παραγγελία
Χατζηδάκη, για ρυθμίσεις που απε-
λευθερώνουν την αγορά των βα-
σικότερων αγρο-τικών προϊόντων. 
Κι αν οι περισσότεροι εστιάζουν
στο θέμα της επιμήκυνσης στη
διάρκεια ζωής του γάλακτος, το
οποίο είναι απτό και ... καθημερινό,
ξεσηκώνοντας σωρεία αντιδρά-
σεων από υπουργούς, κτηνοτρό-
φους, φορείς, κόμματα, συνεται-
ρισμούς και πολλές άλλες πλευρές,
παρατηρώντας κανείς τις οδηγίες
από τον ΟΟΣΑ βλέπει πως κι άλλα
προϊόντα μπαίνουν στο στόχαστρο,
με ανυπολόγιστες συνέπειες. 
Ένα από αυτά είναι και το κατά και-
ρούς χαρακτηρισμένο ως εθνικό
προϊόν, το ελαιόλαδο, το οποίο αν
ισχύσουν οι προσταγές του ΟΟΣΑ,
θα μπορεί ελεύθερα να αναμιγνύεται
με άλλα έλαια και να πωλείται εν
συνεχεία στο εμπόριο. Έτσι, πι-
στεύουν στον ΟΟΣΑ, ο καταναλω-
τής θα τρώει φτηνό λάδι, χωρίς φυ-
σικά να γίνεται λόγος για ποιότητα.
Μια ποιότητα, για την οποία μά-
χονται οι αγρότες και οι κτηνοτρό-
φοι, αλλά και οι οργανώσεις τους
και την οποία χρυσοπληρώνουν
στο εξωτερικό οι καταναλωτές.
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Κατάργηση της διάταξης που ορίζει ότι
το γιαούρτι παρασκευάζεται αποκλειστικά

από 100% γάλα και μαγιά. 
Να αρθούν οι περιορισμοί πρόσμιξης στο
γάλα. Σήμερα επιτρέπεται μόνο η πρόσμιξη

γίδινου με πρόβειο σε αναλογία 50-50%.
Να αρθούν οι περιορισμοί στην ονομασία
παραδοσιακών και μη παραδοσιακών

τυροκομικών προϊόντων. 
Να αρθούν οι περιορισμοί που απαιτούν
την έγκριση του ΕΛΟΓΑΚ για τους αγοραστές

(εμπόρους) αγελαδινού και αιγοπρόβιου γά-
λακτος. 

Να επιτρέπεται η πώληση ψωμιού σε
καταστήματα που δεν πουλούν τρόφιμα. 
Το ψωμί να πωλείται σε συσκευασίες των
250, 350, 500, 750, 1.000 γραμμαρίων. 
Να αρθεί ο περιορισμός των αρτοποιείων
σε μεγάλες πόλεις (π.χ. Αθήνα) όπου

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής
5.000 κιλών/24ωρο.

Να αρθεί ο περιορισμός ότι τα αρτοποιεία
πρέπει να διατηρούν αποθέματα πρώτων

υλών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Να αρθεί ο περιορισμός ότι μόνο το
σιμιγδάλι και το αλεύρι ολικής άλεσης

από σκληρό σιτάρι, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για την παρασκευή ζυμαρικών για την
ελληνική αγορά. Εξαιρέσεις να γίνονται μόνο
για τα εξαγώγιμα ζυμαρικά. 

Να απελευθερωθεί η λειτουργία όλων
των εμπορικών καταστημάτων, όλες τις

Κυριακές του χρόνου ανεξαρτήτου επιφάνειας.
( Σήμερα ισχύει μόνο για καταστήματα έως
250 τ.μ.). 

Να αρθεί η απαγόρευση διαφήμισης
ενός συγκεκριμένου συστατικού ή μια

θρεπτικής ουσίας μεμονωμένα. 
Να καταργηθεί η διάταξη, όπου ορίζει

ότι σε προσφυγές κατά του Γενικού Χημείου
του Κράτους, ο εκπρόσωπος της εταιρείας
θα είναι μόνο χημικός. 

Να αρθεί η απαγόρευσης αποθήκευσης
αλατιού μαζί με άλλα προϊόντα. 
Να επιτραπεί η πώληση κόκκινου πιπεριού
σε συσκευασία άνω του ενός κιλού. 
Τα βρώσιμα λίπη να μπορούν αν πωλούνται
χωρίς περιορισμούς σε υπαίθριες αγορές. 
Να επιτρέπονται οι εισαγωγές ιχθυέλαιων
χωρίς την έγκριση του Γενικού Χημείου

του Κράτους. 
Να καταργηθεί ο περιορισμός συσκευασίας
στο ελαιόλαδο. Σήμερα επιτρέπεται συ-

σκευασία έως 5 κιλά. 
Να αρθεί η απαγόρευση πώλησης προ-

ϊόντων πρόσμιξης ελαιολάδου με άλλα
έλαια. 

Να επιτραπεί η πρόσμιξη μηλόξιδου σε
συσκευασία άνω του ενός κιλού.
Να αρθούν οι περιορισμοί σε κρεοπώλες
που παρασκευάζουν παραδοσιακά προ-

ϊόντα κρέατος.
Να καταργηθεί ο περιορισμός ότι μεταξύ
κρεοπωλείου και εργαστηρίου παρασκευής,

πρέπει να υπάρχει διαχωριστική πόρτα.
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Τα 20+1 μέτρα του ΟΟΣΑ

Από το γιαούρτι 
το τελειωτικό χτύπημα 
στην κτηνοτροφία
Συναγερμός έχει ξεσπάσει στις τάξεις των κτηνοτρόφων,
καθώς μετά το γάλα το νέο μέτωπο που ανοίγει 
η έκθεση του ΟΟΣΑ αφορά το ελληνικό γιαούρτι.

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΔΙ – ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑ

Σύμφωνα με καταγγελίες

του Συνδέσμου Ελληνικής

Κτηνοτροφίας, ήδη έχει

συσταθεί επιτροπή 

στον ΕΦΕΤ, με σκοπό 

την τεκμηρίωση ότι 

το γιαούρτι θα μπορεί 

να παρασκευάζεται και

από άλλα είδη γάλακτος



Τ
α βιολογικά προϊόντα

και γενικώς η βιολο-
γική παραγωγή, λόγω
και της νέας ΚΑΠ, είναι

από τις δράσεις, οι οποίες δίνουν
προοπτική σε όλους εκείνους
που θέλουν να επενδύσουν
στον κλάδο αξιοποιώντας τον
νέο επενδυτικό νόμο. Το ύψος
της χρηματοδότησης, ανάλογα
με την περιφέρεια και το μέ-
γεθος της επιχείρησης, μπορεί
να φτάσει και το 50% της επέν-
δυσης, προϋπολογισμού του-
λάχιστον 100.000 ευρώ.
Οι επενδύσεις που επιδοτούν-
ται είναι: 
� Ελαιοτριβεία, συσκευαστή-

ρια βιολογικού ελαιολάδου
� Μονάδες επεξεργασίας βρώ-

σιμων βιολογικών ελιών
� Μονάδες τυποποίησης βιο-

λογικών οπωροκηπευτικών
� Μονάδες παραγωγής χυμών

από βιολογικά φρούτα
� Μονάδες μεταποίησης βιο-

λογικού κρέατος ζώων και
πτηνών 

� Τυροκομεία και μονάδες επε-
ξεργασίας βιολογικού γά-
λακτος

� Μονάδες παραγωγής βιο-
λογικού γιαουρτιού

� Μονάδες επεξεργασίας και
τυποποίησης βιολογικού με-
λιού

� Οινοποιεία
� Μονάδες παραγωγής και

συσκευασίας βιολογικών
αβγών. 

Πιο αναλυτικά, οι επενδύσεις
που θα ενισχυθούν είναι:
Ελαιοτριβεία: Εκσυγχρονι-
σμός υφιστάμενων μονάδων

καθώς και ίδρυση νέων (με
κάποιους περιορισμούς), μο-
νάδες επεξεργασίας, τυπο-
ποίησης και συσκευασίας ελαι-
ολάδου σε συσκευασίες κα-
ταναλωτή και ραφιναριών
ελαιολάδου. 
Σπορελαιουργεία: Εκσυγ-
χρονισμός υφιστάμενων και
δημιουργία νέων μονάδων
επεξεργασίας επιτραπέζιων
ελιών, υπό την προϋπόθεση
ότι μετά την ολοκλήρωση του

επενδυτικού σχεδίου θα δια-
θέτουν παραγωγικές γραμμές
συσκευασίας καταναλωτή ή
και παραγωγής νέων τύπων
προϊόντων στον τομέα αυτό
(πάστα ελιάς, γεμιστές ελιές
και άλλα). Οι γραμμές αυτές
θα πρέπει να δημιουργούνται
με το ενισχυόμενο επενδυτικό
σχέδιο ή να υπάρχουν στην
υφιστάμενη μονάδα σε περί-
πτωση επέκτασης και εκσυγ-
χρονισμού. 

Οινοποιεία: Επιχορηγείται η
ίδρυση σε ορεινές και μειονε-
κτικές περιοχές οινοποιείων
από σταφύλια βιολογικής καλ-
λιέργειας και συστημάτων ολο-
κληρωμένης διαχείρισης. Επί-
σης, επιχορηγούνται ο εκσυγ-
χρονισμός, η μετεγκατάσταση
και η συγχώνευση οινοποιείων
χωρίς αύξηση της δυναμικό-
τητας. 
Οπωροκηπευτικά: Χρημα-
τοδοτούνται οι μονάδες με-

ταποίησης ή τυποποίησης
οπωροκηπευτικών προϊόντων,
καθώς και μονάδες χυμών,
τουρσιών και κύβων λαχανικών,
μονάδες παραγωγής χυμών
εσπεριδοειδών (μόνο για επεν-
δυτικά σχέδια εκσυγχρονι-
σμού), καθώς και μονάδες με-
ταποίησης βιομηχανικής το-
μάτας. Προϊόντα ζωικής προ-
έλευσης: Ενισχύονται τα επεν-
δυτικά σχέδια που αφορούν
τον τομέα κρέατος ζώων και
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Όσο δύσκολη κι αν είναι
η παραγωγή βιολογικών
προϊόντων, σιγά-σιγά
κερδίζει έδαφος και στη
χώρα μας. Άλλωστε
η περίοδος 2014-2020
είναι αυτή, στη διάρκεια
της οποίας 
ο συγκεκριμένος κλάδος
έρχεται σε πρώτο πλάνο
σε όλη την Ευρώπη και
στην Ελλάδα. 

ΚΑΠ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Βασικές αρχές για συλλογή και επεξεργασία βιολογικών προϊόντων

Το γεγονός ότι επιδοτούνται τα βιολογικά,
δεν σημαίνει αυτόματα οτι και η πα-

ραγωγή τους είναι μια εύκολη διαδικασία.
Χρειάζεται μια διαρκής και επιστημονική
προσέγγιση της καλλιέργειας ή της εκτρο-
φής, καθώς οι κανόνες είναι ιδιαίτερα αυ-
στηροί. Οι αρχές, οι οποίες θα πρέπει να
διέπουν την όλη φιλοσοφία όποιου θέλει
να επενδύσει στα βιολογικά, είναι:
8Παραγωγή βιολογικών τροφίμων από
βιολογικά γεωργικά συστατικά, χωρίς εκ-
πτώσεις.
8Περιορισμός της χρήσης πρόσθετων
υλών, μη βιολογικών συστατικών που
έχουν κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες,
καθώς και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας. 

8Αποκλεισμός ουσιών
και μεθόδων μετα-

ποίησης που μπορούν
να παραπλανήσουν τον

καταναλωτή. 

8Χρησιμοποίηση βιολογικών, φυσικών
και μηχανικών μέθοδοι επεξεργασίας. 
8Τα πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επε-
ξεργασίας και άλλες ουσίες που χρησι-
μοποιούνται για την επεξεργασία τροφίμων,
καθώς και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος
επεξεργασίας, πρέπει να τηρούν τις αρχές
της ορθής πρακτικής κατά την παραγωγή.
Συγκεκριμένα, πρέπει να λαμβάνονται
μέτρα προφύλαξης, ώστε να αποφευχθεί
ο κίνδυνος μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες
ουσίες ή προϊόντα. Επίσης, πρέπει να
εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα κα-
θαρισμού, να παρακολουθείται η αποτε-
λεσματικότητά τους και να καταγράφονται
οι εργασίες αυτές. 
8Τα βιολογικά προϊόντα (πρώτες ύλες,
ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα) αποθη-
κεύονται σε χωριστό τόπο ή χρόνο από
τα μη βιολογικά.
8Πρέπει να τακτοποιούνται οι παρτίδες
και να αποτρέπονται οι προσμίξεις ή αν-
ταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα.
8Σε περίπτωση που υπάρχουν προϊόντα
βιολογικής και συμβατικής γεωργίας, η
συλλογή και η μεταφορά στη μονάδα επε-
ξεργασίας μπορεί να πραγματοποιείται
ταυτόχρονα, εφόσον λαμβάνονται μέτρα

για την πρόληψη κάθε πιθανής ανάμιξης
ή ανταλλαγής με μη βιολογικά και να τα-
κτοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα.
8Κατά την παραλαβή των βιολογικών
προϊόντων (πρώτων υλών) πρέπει να
ελέγχεται το κλείσιμο της συσκευασίας ή
των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η
ύπαρξη των σχετικών ενδείξεων. Τα στοιχεία
αυτά αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία
των συνοδευτικών εντύπων και το απο-
τέλεσμα καταγράφεται.
8Η αποθήκευση των προϊόντων πρέπει
να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης
των παρτίδων. 
8Κατά την αποθήκευση πρέπει να απο-
τρέπεται η ανάμιξη με –ή η επιμόλυνση
από– προϊόντα ή και ουσίες που δεν είναι
σύμφωνες με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής. 
8Κατά την αποθήκευση πρέπει να είναι
δυνατή η ταυτοποίηση των βιολογικών
προϊόντων ανά πάσα στιγμή.
8Σε περίπτωση αποθήκευσης και μη
βιολογικών προϊόντων ή γεωργικών προ-
ϊόντων, τότε πρέπει: 
α)Τα βιολογικά προϊόντα να διατηρούνται
χωριστά από τα άλλα γεωργικά προϊόντα
ή και τρόφιμα. 

β) Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα,
ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των
αποστολών και να αποφεύγονται οι
αναμίξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά
προϊόντα. 
γ) Να διενεργείται ο κατάλληλος καθαρισμός,
η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει
ελεγχθεί, πριν την αποθήκευση των προ-
ϊόντων.
8Τα βιολογικά προϊόντα μεταφέρονται
σε άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων
και των καταστημάτων χονδρικής και λια-
νικής) μόνο σε κατάλληλη συσκευασία,
κλειστό κιβώτιο ή όχημα, με τρόπο που
να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του
περιεχομένου χωρίς παραβίαση ή φθορά
του σφραγίσματος της συσκευασίας ή του
οχήματος. Επιπλέον, πρέπει να φέρουν
ετικέτα που να αναφέρει: 
1.Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης
και –εάν διαφέρει– του ιδιοκτήτη ή του
πωλητή του προϊόντος.
2. Ονομασία του προϊόντος με αναφορά
στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής.
3. Την επωνυμία ή και τον κωδικό του
φορέα πιστοποίησης.
4.Κατά περίπτωση το σήμα ταυτοποίησης
της παρτίδας.

Παίρνουν σειρά τα βιολογικά για ενι     
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Οι δαπάνες, οι οποίες χρηματοδοτούνται,
είναι: 
8Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων,
σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκα-
ταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Επίσης,
τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται
η χρήση. 
8 Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστη-
μάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για την
προστασία και τη συνεχή βελτίωση του πε-
ριβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων
(συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης),
που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή
μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρ-
μογή κανόνων και συστημάτων διασφά-
λισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανί-
χνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη
λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από
τη χρήση αγροχημικών. 
8 Η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων
υπό προϋποθέσεις.
8 Η αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδι-
κασιών και μηχανοργάνωσης, συμ-
περιλαμβανομένων των δαπανών

αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς
και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση
του ηλεκτρονικού περιεχομένου. 
8δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην
εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης
τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων με-
θόδων και βιομηχανικών σχεδίων των πα-
ραγόμενων προϊόντων.
8Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων

διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Επίσης,
η αγορά καινούριων μεταφορικών Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς προσωπικού, η αγορά
και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου
εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων
για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων. 
8 Η αγορά καινούριων αυτοκινήτων-
ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων
εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον απο-
τελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας,
δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας
και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες
αυτές. 
8Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρο-
νισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες δια-
μόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούριου,
σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και
λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης
των προϊόντων και των διαδικασιών δια-
σφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα

αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από
Οργανισμούς διαπιστευμένους από
τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

Τί χρηματοδοτείται

πτηνών, την ίδρυση και τον εκ-
συγχρονισμό σφαγειοτεχνικων
μονάδων με κάποιους περιο-
ρισμούς. 
Γάλα-τυροκομεία:Ενισχύεται
η ίδρυση τυροκομείων με κά-
ποιους περιορισμούς και ο εκ-
συγχρονισμός τους με ή χωρίς
μετεγκατάσταση. Επίσης, επι-
χορηγούνται οι μονάδες επε-
ξεργασίας γάλακτος με κάποι-
ους περιορισμούς, όπως και οι
μονάδες παραγωγής γιαουρ-
τιού. 
Στους άλλους κλάδους τομείς
μεταποίησης προϊόντων ζωικής
προέλευσης ενισχύονται: 
8Μονάδες τυποποίησης και

συσκευασίας αβγών. 
8Μονάδες παραγωγής προ-

ϊόντων μεταποίησης - τυ-
ποποίησης - συσκευασίας
αβγών (αβγοπροϊόντων). 

8Mονάδες επεξεργασίας, τυ-
ποποίησης, συσκευασίας με-
λιού και λοιπών προϊόντων κυ-
ψέλης. 

Το ύψος 
της χρηματοδότησης,

ανάλογα με 
την περιφέρεια και 

το μέγεθος 
της επιχείρησης,
μπορεί να φτάσει 

και το 50% 
της επένδυσης,
προϋπολογισμού

τουλάχιστον 
100.000 ευρώ

          σχύσεις



H
δη, περίπου 70

αγροτικά και 30
τρακτέρ συγκεν-
τρώθηκαν από την

Παρασκευή στον κόμβο της
Τρίγλιας, ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα της Πανελλαδικής
Επιτροπής Μπλόκων, που είχε
συσταθεί πέρυσι από 25-27
αντιπροσωπείες ανά μπλόκο
και αποτελείται από ομάδα εκ-
προσώπων της ΠΑΣΥ (πρό-
σκειται στο ΚΚΕ). Εκατοντάδες
τρακτέρ, από την ίδια ομάδα
αγροτών, βρίσκονται συγκεν-
τρωμένα σε χωριά της Θεσσα-
λίας και της Μακεδονίας και
από τη Δευτέρα το πρωί ανα-

λόγως των διαθέσεων των συμ-
μετεχόντων θα κατευθυνθούν
με σκοπό την παράταξή τους
σε κομβικά σημεία των επαρ-
χιακών οδών. Σύμφωνα με τον
γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή
Βαγγέλη Μπούτα, από τη Δευ-
τέρα θα βγουν στους δρόμους
τα τρακτέρ (υπολογίζονται σε
30-40 τα μπλόκα που θα στη-
θούν σε όλη τη χώρα), ενώ σε
ό,τι αφορά τις ακριβείς τοπο-
θεσίες όπου θα στηθούν τα
μπλόκα, διευκρίνισε πως αυτό
είναι ένα θέμα των επιτροπών
σε κάθε Νομό. 
Από την πλευρά τους, οι αγρό-
τες που συντάσσονται με την

Πρωτοβουλία και το Πανελλή-
νιο Συντονιστικό Όργανο Ελ-
λάδας, ακόμα δεν έχουν λάβει
τις τελικές τους αποφάσεις για
το τί θα πράξουν και έχουν με-
ταφέρει τις όποιες κινήσεις
τους για τη Δευτέρα. Στο με-
σοδιάστημα πραγματοποιούν
συνελεύσεις σε επίπεδο νομών,
προκειμένου να ξεκαθαρίσει
το τοπίο. «Ένα χρόνο μετά βρι-
σκόμαστε σε σημείο μηδέν.
Καμία από τις δεσμεύσεις που
είχαν πέρυσι δοθεί δεν έχει
προχωρήσει. Το αγροτικό πε-
τρέλαιο, για παράδειγμα, βρί-
σκεται στα σπάργανα», δήλωσε
το μέλος της Συντονιστικής,

Ιωάννης Παναγής, προσθέτον-
τας: «Ζητάμε δικαίωμα στην
παραγωγή. Αυτό θα είναι και
το σύνθημα των κινητοποι-
ήσεών μας». 
Σε ανάλογες αποφάσεις για το-
πικές κινητοποιήσεις προχω-
ρούν τις επόμενες μέρες και
οι αγρότες από διάφορες πε-
ριοχές της Πελοποννήσου και
της Στερεάς Ελλάδας. Την ίδια
στιγμή στην Κρήτη ο Ενιαίος
Αγροτικός Σύλλογος Παραγω-
γών Εκτός Εποχής Κηπευτικών
και Αγροτικών Δραστηριοτή-
των Φυτικής Παραγωγής Δή-
μου Ιεράπετρας, ετοιμάζεται,
από τη Δευτέρα (3 Φεβρουα-
ρίου), να προχωρήσει στον συ-
νεχή αποκλεισμό της ΔΟΥ Αγίου
Νικολάου. 
Στο κείμενο που έστειλε προς
τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Ν. Χριστοφα-
κάκη, αναφέρει τα εξής: «Λόγω
της προχειρότητας με την οποία
επιχειρήθηκε η αλλαγή του
φορολογικού μας συστήματος,
έχουν δημιουργηθεί συνθήκες
πλήρους αποδιοργάνωσης του
αγροτικού κόσμου, μεγάλα
προβλήματα στην εξαγωγική
μας δραστηριότητα και απαι-
τούμε την αναβολή εφαρμογής
για ένα χρόνο της διάταξης
περί βιβλίων εσόδων εξόδων». 
Το πρώτο, πάντως, δυναμικό
δείγμα των φετινών κινητο-
ποιήσεων αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί στο παναγροτικό
συλλαλητήριο που θα γίνει στη
Θεσσαλονίκη, με αφορμή την
25η Agrotica, σήμερα, Σάββατο,
1 Φεβρουαρίου. 
Οι αγρότες μπορεί να κατεβαί-
νουν για μια ακόμα χρονιά δια-
σπασμένοι και χωρίς κεντρική
οργάνωση, ωστόσο κοινή

γραμμή όλων είναι η αντίθετη
στάση έναντι του νέου φορο-
λογικού καθεστώτος, που υπο-
χρεώνει τους αγρότες με ακα-
θάριστα έσοδα άνω των 10.000
ευρώ και επιδοτήσεις άνω των
5.000 ευρώ να ανοίξουν βιβλία
εσόδων-εξόδων. 

Τα αιτήματα
Οι αγρότες λένε «όχι» στην τή-
ρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων
σε όσους έχουν τζίρο κάτω
των 40.000 ευρώ και μεταξύ
άλλων ζητούν αφορολόγητο
οικογενειακό εισόδημα 20.000
ευρώ, που θα προσαυξάνεται
κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,
«φρένο» στις δικαστικές διώξεις
των αγροτών που δεν μπορούν
να πληρώσουν τα χρέη τους
στην εφορία, να μην γίνει κα-
νένας πλειστηριασμός σπιτιού
ή χωραφιού συνολικής αντι-
κειμενικής αξίας μέχρι 300.000
ευρώ, διαγραφή κάθε ποσού
που αντιστοιχεί σε ανατοκισμό
και κεφαλαιοποίηση τόκων
από το συνολικό ποσό των
οφειλών των αγροτών προς
τις τράπεζες και «κούρεμα»
30% των δανείων μέχρι 200.000
ευρώ. Ζητούν, δε, επίσης, μεί-
ωση του κόστους παραγωγής
(π.χ. αφορολόγητο πετρέλαιο
και νυχτερινό ρεύμα) και ενί-
σχυση της κτηνοτροφίας.
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Τρακτέρ σε 30 σημεία από τη Δευτέρα 
Τρακτέρ σε διάφορα

σημεία του εθνικού

δικτύου είναι

αποφασισμένοι να

παρατάξουν από 

τη Δευτέρα οι αγρότες,

μετά τις άκαρπες

διαδοχικές συναντήσεις

που είχαν με στελέχη

της κυβέρνησης. 

«ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1Η Πανελλαδική Επιτροπή
Μπλόκων, που είχε συσταθεί

πέρυσι από 25-27 αντιπρο-
σωπείες ανά μπλόκο και απο-
τελείται από ομάδα εκπροσώ-
πων της ΠΑΣΥ (πρόσκειται στο
ΚΚΕ), Αγροτικών Συλλόγων
και Ενωτικών Πρωτοβουλιών
ανά Νομό (Βαγγέλης Μπούτας,
Κώστας Τζέλλας, Ρίζος Μα-
ρούδας, Γιάννης Κουκούτσης
και όλοι όσοι συμμετείχαν στη
συνάντηση της Λάρισας της
19ης Ιανουαρίου). 

2Η Πανελλήνια Συντονιστική
Επιτροπή Αγροτών (αγρότες

από Νομούς της Θράκης και
της Μακεδονίας με επικεφαλής
τον Γιάννη Παναγή). 

3Παραγωγοί της Αργολίδας,
που αντιμετωπίζουν τα πιο

άμεσα προβλήματα με τη διά-
θεση της σοδειάς πορτοκαλιών,
αλλά και αγρότες από την Κρήτη
και περιοχές της Στερεάς Ελ-
λάδας, οι οποίοι διαμαρτύρονται
για τα βιβλία εσόδων-εξόδων. 

Τα στρατόπεδα



Π
ρόκειται για τη δεύ-

τερη συνεχή χρονιά
κατά την οποία η ΘΕ-
ΣΤΟ πετυχαίνει αύ-

ξηση στις τιμές παραγωγού,
εκτοξεύοντας την τιμή κατά
11,5 ευρώ ανά τόνο στην ανώ-
τερη κατηγορία brix, μέσα σε
μια διετία. Ειδικότερα, η βιο-
μηχανία ντοματοπολτού ΑΒΕΚ
Νομικός (εργοστάσιο Δομοκού)
θα παραλάβει φορτία σοδειάς
2014 με 4-4,39 Brix και θα πλη-
ρώσει με 77 ευρώ ανά τόνο,
από 72 ευρω πέρυσι και 65,50
ευρώ/τόνο το 2012. Όπως ανα-
φέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση του ΘΕΣΤΟ, η αμοιβαία
αναγνώριση του καθοριστικού
ρόλου που καλούνται να επι-
τελέσουν οι δύο ηγετικές δυ-
νάμεις της βιομηχανικής τομά-
τας στη Θεσσαλία, φάνηκε από
τις διαδοχικές τους συναντήσεις
στις 15/11/2013 στο Δομοκό
και κυρίως στις 16/1/2014 στη
Λάρισα, όπου τέθηκαν οι βάσεις
για μια στενότερη συνεργασία,
με σκοπό την ολόπλευρη ανά-
πτυξη και στήριξη της βιωσι-
μότητας της καλλιέργειας - πυ-
λώνα του θεσσαλικού κάμπου. 
Τα βασικά σημεία της συμφω-
νίας έχουν να κάνουν με: 

Μεσοσταθμική αύξηση
4,2 % ανά μονάδα brix των

τιμών του Νομικού (από 3,3 %
που ήταν η αρχική πρόταση),
με εύρος τιμών από 72 έως 103
ευρώ ο τόνος προϊόντος. Οι τι-
μές αυτές αφορούν όλους τους
παραγωγούς τομάτας είτε ανή-
κουν είτε όχι στο ΘΕΣΤΟ. 

Πριμοδότηση με +1 ευρώ
ο τόνος αποκλειστικά για

τους παραγωγούς του ΘΕΣΤΟ,
που θα συμμετάσχουν στο σύ-
στημα ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης του Συνεταιρισμού. 

Μη χρήση του απαλλακτι-
κού ΦΠΑ του εργοστασίου

για το προϊόν του ΘΕΣΤΟ. 

Από κοινού διενέργεια, σε
συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ

Λάρισας, ενός φιλόδοξου προ-
γράμματος καταγραφής με γε-
ωγραφικές συντεταγμένες των
αγροτεμαχίων που θα καλλιερ-
γηθούν με βιομηχανική τομάτα
το 2014 και συνεχούς τροφο-
δότησης της βάσης με τα δε-
δομένα αναλύσεων, λιπάνσεων,
καλλιεργητικών εργασιών, αμει-
ψισπορών, ενεργειακής και
υδατικής κατανάλωσης, απο-
δόσεων, με απώτερο στόχο να
δημιουργηθεί μια δυναμική
βάση δεδομένων, η οποία με
εφαρμογή κατάλληλων στατι-
στικών μοντέλων θα μπορεί
να καθοδηγεί τους παραγωγούς
στην εφαρμογή των βέλτιστων

πρακτικών, με σεβασμό στους
ανθρώπινους και φυσικούς πό-
ρους. Η εφαρμογή του πρώτου
σταδίου του προγράμματος
έχει ξεκινήσει ήδη από τη Δευ-
τέρα 27/1, με την προσέλευση
των τοματοπαραγωγών κατά
ομάδες στο ΕΘΙΑΓΕ. 

Δημιουργία κοινών ομά-
δων εργασίας σε θέματα

περιβάλλοντος και ανάπτυξης
(διαχείριση κενών συσκευασίας
και υπολειμμάτων ψεκαστικών,
έλεγχοι φυτοπροστατευτικών
εφαρμογών, ολοκληρωμένη
διαχείριση, ημερίδες κ.λπ.). 
Σχετικά με τα υπόλοιπα εργο-
στάσια με τα οποία θα συνερ-
γαστεί ο ΘΕΣΤΟ το 2014, βρί-
σκονται σε εξέλιξη οι διαπραγ-
ματεύσεις με τα ήδη συνεργα-
ζόμενα εργοστάσια ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ,
ενώ αναμένεται εντός των προ-
σεχών ημερών και η κατάθεση
οριστικής πρότασης συνεργα-
σίας από τη MAST FOODS και
την DEL MONTE. 
Ανοιχτή είναι, επίσης, η διαδι-
κασία των προθέσεων συμμε-
τοχής των μελών στη δράση
απόκτησης στάγδην άρδευσης
μέσω του επιχειρησιακού προ-
γράμματος του ΘΕΣΤΟ για το
2014. Για την πληρέστερη ενη-
μέρωση των παραγωγών επί
των εξελίξεων προγραμματί-
ζονται ανοιχτές συγκεντρώσεις
για την προσεχή Δευτέρα και
Τρίτη 3-4/2/2014 σε Λάρισα
και Φάρσαλα αντίστοιχα. 

Η συμφωνία
Brix: Φορτία με brix < 4,00
θα παραλαμβάνονται κατόπιν

σύμφωνης γνώμης της Ομά-
δας Παραγωγών με τιμή μει-
ωμένη κατά 7 €/τ. Ξένες Ύλες:
Ξένες ύλες (πέτρες, χώμα, χόρ-
τα κ.λπ.) απομειώνουν το βά-
ρος. Η απομείωση ισχύει μέχρι
–20%. 
Club εργοστασίου:Με +2 €/τ.

πριμοδοτούνται οι παραγωγοί
που ανήκουν στο club του ερ-
γοστασίου. 
Για τις παραδόσεις της τρέχου-
σας περιόδου 2014 πρέπει να
πληρούνται οι κάτωθι προϋπο-
θέσεις: 
8Η μέση τιμή του ποσοστού

Ξένων Υλών να είναι μικρό-
τερη ή ίση του 4. 

8Το άνω κριτήριο να ισχύει
για όλες τις συμβάσεις κάθε
παραγωγού.

8Υποχρεωτική παράδοση συ-
νολικής ποσότητας (kgs)
σύμβασης.

8Κατά την καλλιέργεια να ακο-
λουθούνται οι πρακτικές της
Ολοκληρωμένης Καλλιέρ-
γειας. 

8Υποχρεωτική τήρηση Ημε-
ρολογίου.

Με +1 €/τ. πριμοδοτούνται οι
παραγωγοί του ΘΕΣΤΟ, αν πλη-
ρούνται τα κάτωθι: 
8Να υπάρχει πιστοποίηση της

διαδικασίας από ανεξάρτητο
φορέα.

8Να καλυφθεί το κόστος των
απαραίτητων αναλύσεων
από το ΘΕΣΤΟ. 

8Να παραδοθεί η συνολική
ποσότητα της Σύμβασης με
το ΘΕΣΤΟ. 

1

2

3

4

5
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ΘΕΣΤΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ 4,2% ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Συμφωνία-«σταθμός» για τη βιομηχανική τομάτα
Σε συμφωνία «σταθμό» για τη βιομηχανική τομάτα
κατέληξαν οι δύο «μεγάλοι» του κλάδου στη
Θεσσαλία, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλών
Τοματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ» και η εταιρεία
μεταποίησης «Νομικός». 

ΤΙΜΕΣ από ΕΝΑΡΞΗ 
μέχρι 31/7/2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
BRIX

TIMH
2014

4,00 - 4,39 77,00

4,40 - 4,79 82,00

4,80 - 5,19 89,00

5,20 - 5,59 96,00

5,60 -   + 103,00
ΤΙΜΕΣ από 1/8/2014 

μέχρι 14/9/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
BRIX

TIMH
2014

4,00 - 4,39 72,00

4,40 - 4,79 77,00

4,80 - 5,19 84,00

5,20 - 5,59 91,00

5,60 -   + 98,00
ΤΙΜΕΣ από 15/9/2014

μέχρι 30/9/2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
BRIX

TIMH
2014

4,00 - 4,39 75,00

4,40 - 4,79 80,00

4,80 - 5,19 87,00

5,20 - 5,59 94,00

5,60 -   + 101,00

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

n Ελαττωματικοί καρποί 0-5%
απομείωση τιμής κατά 0%

n Ελαττωματικοί καρποί 5-7%
απομείωση τιμής κατά 3%

n Ελαττωματικοί καρποί 7-9%
απομείωση τιμής κατά 4%

n Ελαττωματικοί καρποί 9-11%
απομείωση τιμής κατά 5%

n Ελαττωματικοί καρποί 11-20%
απομείωση τιμής κατά 8%

n Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα
πάνω από 20% δεν παραλαμ-
βάνονται.

Ποιοτικά Ελαττώματα 



Κ
ατά τη διάρκεια

των εγκαινίων, που
έγιναν από τον
υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιο Τσαυτάρη, παρου-
σία όλων των τοπικών παρα-
γόντων, ο υπουργός αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη προώθη-
σης των μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της αγροτικής πα-
ραγωγής και δεσμεύτηκε ότι
θα εξεταστούν προσεκτικά
όλα τα ζητήματα που σχετί-
ζονται με τις αποζημιώσεις
των καλλιεργητών λόγω ακαρ-
πίας ή δυσμενών καιρικών
συνθηκών. 
Η 25η Agrotica καλύπτει έκτα-
ση 31.000 τετραγωνικών μέ-
τρων εκθεσιακού χώρου και

είναι διπλάσια από την περ-
σινή, ενώ συμμετέχουν 1.321
εκθέτες, έναντι 745 το 2013,
εκ των οποίων οι 496 είναι
Έλληνες και 825 ξένοι, που
προέρχονται από 35 χώρες. 
Ο αριθμός των επισκεπτών
της περασμένης χρονιάς έφτα-
σε τους 47.000 και στόχος
των διοργανωτών είναι η φε-
τινή έκθεση να ξεπεράσει
τους 100.000 επισκέπτες. 
Σύμφωνα με τους διοργανω-
τές, στην 25η Agrotica έχουν
προσκληθεί να την επισκε-
φτούν εμπορικοί επισκέπτες
από πολλές χώρες, όπως η
Ρωσία, η Ρουμανία, η Σαου-
δική Αραβία, η Τουρκία και η
Βουλγαρία, αλλά και από χώ-
ρες όπως το Ιράκ, το Κουρ-
διστάν, ο Λίβανος η Αλβανία
και η ΠΓΔΜ, ενώ οι εμπορικοί
επισκέπτες θα προέρχονται
συνολικά από περισσότερες
από 30 χώρες. 
Το «παρών» στην 25η Agrotica
δίνει δυναμικά και η «Παρα-
γωγή», με δικό της περίπτερο,
όπου ακόμα περισσότεροι
άνθρωποι του κλάδου έχουν
τη δυνατότητα να γνωρίσουν
την εφημερίδα, να ανταλλά-
ξουν απόψεις με στελέχη και
να καταθέσουν τις προτάσεις
και τις παρατηρήσεις τους. 

Γιάννης Παπαμίχος

Εγκαινιάστηκε η 25η AGROTICA

επικαιρότητα8 Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Oι όροι συμμετοχής 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 1 Φεβρουαρίου 2014.
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 1 Φεβρουαρίου
2014,υπάρχει στη σελίδα 8της εφημερίδας μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
– αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι θα αγοράσουν
τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις σφραγίδες και
θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία της
εφημερίδας στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού
35 μέχρι την Παρασκευή 7  Φεβρουαρίου 2014 (ώρες:
09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν
εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δι-
καίωμα διεκδίκησης του δώρουκαι απόλλυται οριστικά
για το συμμετέχοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς
αναγνώστες δεν έχει τη δυνατότητα να προσέλθει

αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας, ώστε
να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ
η εφημερίδα των αγροτών» να δηλώσει τα στοιχεία
του και στη συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της
προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα γραφεία της
διοργανώτριας (Λεωφόρος Συγγρού 35 Τ.Κ. 117 43,
Αθήνα). 
Το δώρο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της
εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή θα απο-
στέλλεται 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 1ης Φεβρουαρίου
2014, σε περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί
με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η

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

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

Άνοιξε τις πύλες της η 25η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica»,
που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και θα
διαρκέσει μέχρι και αύριο, Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου. 

Το περίπτερο της Medihold με στελέχη της «Παραγωγής».

Ηφετινή διοργάνωση πραγ-
ματοποιείται στη «σκιά»

των αγροτικών κινητοποιήσεων
για τις αλλαγές στο φορολογικό
καθεστώς των αγροτών και για
τα άλλα αγροτικά προβλήματα,
ωστόσο οι εκδηλώσεις δια-
μαρτυρίας περιορίζονται σε
περιοχές των γύρω νομών της
Κεντρικής Μακεδονίας και δεν
επηρεάζουν τη λειτουργία της
έκθεσης.

Στη… σκιά των 
κινητοποιήσεων
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Τα ζαχαρότευτλα είναι το πρώτο,

όσον αφορά το χρόνο σποράς,
από τα ανοιξιάτικα φυτά της με-
γάλης καλλιέργειας στη χώρα μας.
Σημειώνεται ότι, για τις περιοχές
της Θεσσαλίας και της Κεντρικής
Μακεδονίας, κατάλληλη εποχή
σποράς τους θεωρείται το χρονικό
διάστημα από το τέλος Φεβρουα-
ρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ
για τις υπόλοιπες περιοχές οι αρχές
Μαρτίου μέχρι τις αρχές Απριλίου.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις
που οι καιρικές συνθήκες κατά την
περίοδο αυτή δεν είναι ευνοϊκές,
η σπορά μπορεί να παραταθεί
μέχρι και τα τέλη Απριλίου, ποτέ
όμως αργότερα. Όσο πιο πρώιμα
γίνεται η σπορά τόσο πιο υψηλές
θα είναι οι αναμενόμενες αποδό-
σεις. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προετοι-
μασία της κλίνης του σπόρου πρέ-
πει να γίνεται λίγο πριν τη σπορά,
με ελαφριά καλλιεργητικά μηχα-
νήματα, όπως είναι ο καλλιεργητής
και η σιδερένια οδοντωτή σβάρνα. 
Συνιστάται, κατά την προετοιμασία
του εδάφους που πραγματοποιείται
αυτή την εποχή, να αποφεύγεται
η βαθιά κατεργασία του εδάφους
καθόσον η τελική επιδίωξή μας
είναι να δημιουργηθεί ένα επιφα-
νειακό στρώμα εδάφους πάχους
2-3 εκατοστών ψιλοχωματισμένο,
κατάλληλο να υποδεχτεί τον σπόρο
και να εξασφαλίσει το ομαλό, απρό-
σκοπτο και γρήγορο φύτρωμά του. 

Πλησιάζει η εποχή σποράς των ζαχαροτεύτλων, καθώς και η προετοιμασία του εδάφους 
για τη δημιουργία της κατάλληλης κλίνης του σπόρου. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί για
την αντιμετώπιση της ψύλλας και του βακτηριακού καψίματος στην αχλαδιά και των αφίδων,
του τετράνυχου και του αλευρώδη στα κηπευτικά του θερμοκηπίου (π.χ. πιπεριά). 

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Υποχρεούνται οι παραγωγοί που
τα κηπευτικά τους αναπτύσ-

σονται στο θερμοκήπιο (π.χ. πιπεριά)
να αντιμετωπίσουν τις αφίδες που
προκαλούν σημαντικές ζημιές τόσο
με την απομύζηση των χυμών τους
όσο και από την καπνιά που εμφα-
νίζεται δευτερογενώς στα φυτά
εξαιτίας των μελιτογόνων εκκρίσεών
τους. Επισημαίνεται ότι οι τελευταίες
περιορίζουν την αφομοιωτική επι-
φάνεια των φυτών και προκαλούν
αντιεμπορικό σημάδεμα των καρ-
πών. Αναφέρεται, επίσης, ότι οι αφί-
δες μπορεί να μεταδώσουν, αλλά
και να βοηθήσουν στην εξάπλωση
των ιώσεων και ως εκ τούτου πρέπει
να καταπολεμούνται άμεσα χωρίς
καμιά καθυστέρηση με τη χρησι-
μοποίηση των κατάλληλων, εγκε-
κριμένων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (αφιδοκτόνα). Η επιτυχία
της καταπολέμησής τους βασίζεται
στη δυνατότητα να φτάσει το φάρ-

μακο σε όλες τις θέσεις που βρί-
σκονται τα ακάρεα και προτείνονται
ως καταλληλότεροι μέθοδοι εφαρ-
μογής οι νεφελοψεκασμοί και οι
υποκαπνισμοί. 
Ο τετράνυχος από τη μεριά του
προκαλεί στην πιπεριά χαρακτηρι-
στικά συμπτώματα, που είναι μικρές
κιτρινόασπρες κηλίδες που εμφα-
νίζονται στα φύλλα της και που απο-
κτούν στη συνέχεια σκούρο κίτρινο
χρώμα. 
Η αντιμετώπισή του γίνεται με τα
κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα (ακαρεοκτόνα)
που πρέπει συνεχώς να εναλλάσ-
σονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος το
άκαρι να αναπτύξει ανθεκτικότητα.
Ιδιαίτερη φροντίδα για την προ-
στασία των φυτών από τον τετρά-
νυχο πρέπει να καταβάλουν οι καλ-
λιεργητές, όταν επικρατούν υψηλές
για την εποχή θερμοκρασίες με πα-
ράλληλη χαμηλή υγρασία, επειδή

οι συνθήκες είναι κατάλληλες για
τον πολλαπλασιασμό του με εξαι-
ρετικά μεγάλη ταχύτητα. 
Στους τρόπους αντιμετώπισης του
τετράνυχου σημαντική είναι και
αυτή της βιολογικής του καταπο-
λέμησης που μπορεί να συνδυαστεί
με την αντίστοιχη του αλευρώδη
και που στην περίπτωση αυτή, εν-
δείκνυται να χρησιμοποιούνται ένα
εντομοκτόνο παράσιτο ή ένας εν-

τομοκτόνος μύκητας αλλά και ειδικές
κολλητικές παγίδες κίτρινου χρώ-
ματος. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο αλευρώδης
είναι έντομο που γεννά τα αυγά του
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων
της πιπεριάς και αναπτύσσεται ή
και πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα,
όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές
και η σχετική υγρασία χαμηλή, όπως
ακριβώς και ο τετράνυχος. 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΑΧΛΑΔΙΑ

Σε φυτείες αχλαδιάς που είχαν
προσβληθεί από ψύλλα την προ-

ηγούμενη χρονιά, υποχρεούνται οι
παραγωγοί να πραγματοποιούν ψε-
κασμούς με το κατάλληλο, εγκεκρι-
μένο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
εντός του πρώτου δεκαημέρου του
Φεβρουαρίου, ιδιαίτερα στις περιοχές
που την περίοδο αυτή μπορεί να εμ-
φανιστούν οι πρώτες ωοτοκίες του
εντόμου, που θα ολοκληρωθούν το
αργότερο εντός ενός μήνα. 
Στις χειμωνιάτικες φυτοπροστατευ-
τικές επεμβάσεις για την προστασία
της αχλαδιάς, συμπεριλαμβάνονται
και μια σειρά καλλιεργητικών μέτρων
για την αντιμετώπιση του βακτηρια-
κού καψίματος. Στις ενέργειες αυτές
πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε
το αυστηρό κλάδεμα των τμημάτων
της αχλαδιάς που έχουν προσβληθεί
από το βακτήριο, η απολύμανση των
τομών, η σχολαστική καθαριότητα,
η απολύμανση των εργαλείων κοπής,
καθώς και η χρήση χαλκούχων σκευα-
σμάτων πριν από τη διόγκωση των
οφθαλμών.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ

Η
δραματική υποχώρηση

της φετινής παραγωγής
ελαιολάδου, λόγω της
ακαρπίας, δημιούργησε

την ανάγκη για άμεση προσαρμογή
του κανονισμού του ΕΛΓΑ στα νέα
δεδομένα. Με την τροπολογία που
έκανε δεκτή κατά τη συζήτηση του
πολυνομοσχεδίου, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης, άνοιξε το δρόμο
για αντίστοιχες αυξήσεις και στα
ασφάλιστρα που πληρώνουν ετησίως
οι αγρότες. 
Όπως είπε μιλώντας στη Βουλή, «για
να αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ την ακαρπία,
πρέπει να κάνει αναλογιστική μελέτη
-έτσι είναι ο νόμος του 2010 που πέ-
ρασε από τη Βουλή- και βάσει αυτής
της μελέτης να προσδιορίσει ο ΕΛΓΑ
το ασφάλιστρο -αν θα είναι 1 ευρώ,
μισό ευρώ- για να μπορεί να πληρώνει
τις αποζημιώσεις», τόνισε ο υπουργός. 
Η εν λόγω αλλαγή του κανονισμού,
έρχεται σε μια στιγμή που το νέο
θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, που θα
έρχονταν με υπό κατάθεση νομο-
σχέδιο, βρίσκεται εγκλωβισμένο στις
συμπληγάδες της νέας Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής και του ασαφούς κα-
θεστώτος που ισχύει για τη δυνα-
τότητα να εκδίδονται κατ’ εξουσιο-
δότηση πράξεις στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή. Όπως ανέφερε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στη Βουλή, το εύρος αυτών των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων δεν έχει
προσδιοριστεί ακριβώς, ενώ περι-
λαμβάνει σημαντικά θέματα, όπως
για το ποιες θα είναι οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις και πόσο, καθώς και μία
σειρά άλλων. 
Όσον αφορά το επικείμενο νομο-
σχέδιο για τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με
τον υπουργό, ο οποίος ασκεί την
προεδρία του Συμβουλίου υπουργών
Γεωργίας της Ε.Ε. για το πρώτο εξά-
μηνο του 2014, με τον νέο κανονισμό
για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς
της Ε.Ε. παρέχεται η δυνατότητα να
υποστηριχθούν οι αγρότες και να
ασφαλιστεί η αγροτική μας παρα-
γωγή πέραν της σοδιάς –που είναι
και το σημερινό αντικείμενο του Ορ-
γανισμού– όπως για το αγροτικό ει-
σόδημα και ολόκληρη την εφοδια-
στική αλυσίδα. Όμως το θέμα των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων «φρε-
νάρει» αυτή τη δυνατότητα, καθώς
υπάρχει διαφωνία μεταξύ των τριών
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σχε-
τικές προτάσεις, όμως το Ευρωκοι-
νοβούλιο διαφώνησε και τις επέστρεψε
για περαιτέρω επεξεργασία, προκει-
μένου να προσαρμοστούν στις πο-

λιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί
ήδη και να μην τις αλλοιώνουν και το
Συμβούλιο των υπουργών διατελεί
σε αναμονή των αποτελεσμάτων αυ-
τών των διαβουλεύσεων.

Οι ανταποκριτές
Ανταποκριτές σε κάθε δήμο για κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών
σχεδιάζει να ορίσει ο ΕΛΓΑ. 
Ύστερα από συζήτηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ,
κ. Βασίλης Έξαρχος, με επιστολή του

προς τον πρόεδρο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Κων-
σταντίνο Ασκούνη, προτείνει βελ-
τιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο συνερ-
γασίας του ΕΛΓΑ με τους δήμους, με
κύριο στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ασφαλισμένων παρα-
γωγών και την επίσπευση καταβολής
των αποζημιώσεων. 
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει
τους ΟΤΑ, την πρόθεση βελτίωσης
της συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΑ
και των δήμων και την ανάγκη κά-
λυψης των λειτουργικών εξόδων
που επιβαρύνουν τους ΟΤΑ από τη
διάθεση μέσων επικοινωνίας, γρα-
φικής ύλης και μέσων υποδομής στο
κείμενο της επιστολής αναφέρεται
ότι: 

Σε κάθε δήμο που συγκροτή-
θηκε με τον Ν. 3852/2010, εκτός

των δήμων ορισμένων Νομών (π.χ.
Αττικής, Θεσσαλονίκης) στους οποί-
ους δεν υπάρχουν αγροτικές - κτη-
νοτροφικές εκμεταλλεύσεις, θα ορί-
ζονται ως ανταποκριτές του ΕΛΓΑ
(τακτικοί – επικουρικοί) υπάλληλοι
του δήμου, με γνώση Η/Υ κατά προ-
τίμηση γεωτεχνικοί ή τεχνολόγοι Γε-
ωπονίας. Ο αριθμός των ανταποκρι-

τών ανά δήμο θα προσδιοριστεί με
κριτήρια τη συχνότητα αναγγελιών
ζημιάς και τον αριθμό δηλώσεων
ζημιάς των προηγούμενων ετών, την
έκταση και το ανάγλυφο του δήμου
και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί
να υπάρχουν (π.χ. μικρά νησιά). 

Ο τακτικός ανταποκριτής θα
ασκεί για λογαριασμό του ΕΛΓΑ

τον συντονισμό των ενεργειών που
απορρέουν από τους Κανονισμούς
και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΕΛΓΑ
για ολόκληρη την Δημοτική Ενότητα
και ο επικουρικός ανταποκριτής θα
αναπληρώνει τον τακτικό ανταπο-
κριτή σε περίπτωση απουσίας του
και θα συνδράμει στο έργο του όποτε
απαιτείται. 

Στους δήμους θα καταβάλλεται
από τον ΕΛΓΑ χρηματικό ποσό

για την κάλυψη λειτουργικών δα-
πανών, ανάλογα με τον αριθμό των
δηλώσεων ζημιάς. 

Οι δήμοι θα διασυνδεθούν ηλε-
κτρονικά με τις υπηρεσίες του

ΕΛΓΑ, προκειμένου να μειωθεί η χρή-
ση εγγράφων και να υπάρχει διαρκής
ενημέρωση για την πορεία των εκτι-
μήσεων των ζημιών και να επισπευ-
στούν οι χρόνοι καταβολής των απο-
ζημιώσεων. 
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Αυξήσεις στα ασφάλιστρα 
της αγροτικής παραγωγής 
που καταβάλουν οι αγρότες
στις Ελληνικές Γεωργικές
Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) φέρνει 
η καταβολή αποζημιώσεων
από την τρέχουσα χρονιά και
για την ακαρπία των δένδρων.

Του NIKOΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

Αύξηση των εισφορών
υπέρ ΕΛΓΑ φέρνει

η ακαρπία



Π
ρόκειται ίσως για το πιο

διαφημισμένο πρόγραμμα
που εκπονήθηκε ποτέ για
τους νέους αγρότες. Από

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων χαρακτηρίζεται ως ιδα-
νική λύση για την επιστροφή και εγ-
κατάσταση στην ύπαιθρο. Όμως οι

νέοι ηλικίας 18-40 χρόνων, οι οποίοι
θα σπεύσουν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα, θα κληθούν να αντιμετωπί-
σουν μια σειρά από ασάφειες και
έξοδα που ούτε καν τα είχαν φανταστεί. 
Όλα εξαρτώνται από τη συμπλήρωση
του φακέλου, το μορφωτικό επίπεδο,
αλλά την οικονομική δυνατότητα του
ενδιαφερόμενου. Για τη συμπλήρωση

του φακέλου η κατάσταση λύνεται,
αφού ο υποψήφιος προς ένταξη αγρό-
της θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό
σύμβουλο, ο οποίος στην καλύτερη
των περιπτώσεων θα πάρει ως αμοιβή
περίπου 2.000 ευρώ για απλές επεν-
δύσεις. Και αυτό γιατί τα μόρια υπο-
λογίζονται, εκτός των άλλων, με τις
ΜΑΕ (Μονάδες Αγροτικής Εργασίας),
δηλαδή με τις ώρες που θα απασχο-
ληθεί ο αγρότης όλη την καλλιεργητική
περίοδο. Και για να μην πάει το μυαλό
του καθενός ότι θα βάζει… όσες ώρες
θέλει, κάθε καλλιέργεια απαιτεί συγ-
κεκριμένες ώρες δουλειάς. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει ότι ο υπολογισμός δεν
είναι εύκολος. 
Αν ξεπεράσει αυτό τον σκόπελο, ο
υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει ότι
υψηλή μοριοδότηση θα λάβουν όσοι
έχουν τελειώσει ΑΕΙ και ΤΕΙ και μετά
οι υπόλοιποι. Επίσης, όσοι έχουν ήδη
εκμετάλλευση και έχουν εξοπλισμό
αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει, πρακτικά, ότι ένας νέος που
θέλει να γίνει αγρότης και δεν έχει
υποδομές, πτυχία και χρήματα για να
ξεκινήσει, θα δυσκολευτεί να ενταχθεί
στο πρόγραμμα. Και βεβαίως αυτό
που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα
οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι το πρό-
γραμμα είναι δεσμευτικό για δέκα
χρόνια. Σε περίπτωση που εγκατα-
λείψεις την εκμετάλλευση, είσαι υπο-
χρεωμένος να επιστρέψεις το ποσό
της ενίσχυσης. 
Εκτός αυτών των αρνητικών, το πρό-
γραμμα –η υποβολή των αιτήσεων
για το οποίο θα αρχίσει στις 18 Μαρ-
τίου– κρύβει ευκαιρίες, αρκεί να γίνει
σωστή επιλογή της καλλιέργειας, με
βάση την παράδοση κάθε περιοχής,
το κλίμα, τις ανάγκες της αγοράς και
τη διάθεση για τη δημιουργία μιας
μονάδας οικογενειακού χαρακτήρα. 

Παράγοντες 
Για να αποδειχτεί επιτυχημένη η επι-
λογή, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
υπολογίζει: 
� Το κλίμα και το μικροκλίμα της πε-
ριοχής, όπου σκέφτεται να επενδύσει.
Ο καιρός επηρεάζει και τη γεωργία
και την κτηνοτροφία. 
� Την ύπαρξη υποδομών, όπως δρό-
μοι, αρδευτικά δίκτυα κ.λπ. 
� Τη διάθεση μηχανημάτων και ερ-
γαλείων. 

�Το χρόνο προσαρμογής σε περί-
πτωση που έχει να κάνει με νέες καλ-
λιέργειες που χρειάζονται χρήματα
και εξειδικευμένες γνώσεις.
Στην περίπτωση επιδότησης για ζωϊκό
κεφάλαιο, ο κτηνοτρόφος συνήθως
δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη διά-
θεση της παραγωγής του (π.χ. γάλα).
Ωστόσο, πρέπει να είναι προετοιμα-
σμένος για ζητήματα, όπως είναι το
υψηλό κόστος ζωοτροφών. Μία λύση
είναι η συνεργασία με άλλους κτη-
νοτρόφους με σκοπό, μαζί, να πετύ-
χουν καλύτερες τιμές. 

Προϋποθέσεις
Η μοριοδότηση εξαρτάται από τους
παρακάτω παράγοντες για τον υπο-
ψήφιο: 
8Ζει σε περιοχή μέχρι 10.000 κατοί-

κων. 
8Είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ γεωτε-

χνικής κατεύθυνσης. 
8Έχει δημιουργήσει γεωργική εκ-

μετάλλευση από διαδοχή πρόωρης
συνταξιοδότησης, με οριστική πα-
ραχώρηση τουλάχιστον του 40%. 

8Το 50% και άνω του εισοδήματος
της γεωργικής εκμετάλλευσης προ-
έρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις
και ζωικό κεφάλαιο. 

8Έχει από 1,20 ΜΑΕ και άνω. 
8Το εισόδημα της γεωργικής του εκ-

μετάλλευσης είναι άνω του 75%
του εισοδήματος αναφοράς, δη-
λαδή άνω των 11.250 ευρώ (εισό-
δημα αναφοράς: 15.000 ευρώ). 

8Έχει εισόδημα μεγέθους άνω του
120% του εισοδήματος αναφοράς,
δηλαδή άνω των 18.000 ευρώ. 

8Οι προβλεπόμενες επενδύσεις του
στη γεωργική εκμετάλλευση είναι
άνω των 25.000 ευρώ.

8Η παραγωγή του είναι κτηνοτροφική
ή φυτική.

8Ανήκει σε Νομό καλλιέργειας βαμ-
βακιού, καπνού.

Η μοριοδότηση
Πάντως όλο το… παιχνίδι θα «παιχτεί»
στην επιλογή καλλιεργειών. Όσες πε-
ρισσότερες ώρες ανά στρέμμα προ-
βλέπονται, με βάσει την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση, τόσο περισσότερα
είναι τα μόρια. Στον πίνακα που ακο-
λουθεί αναγράφονται όλες οι καλ-
λιέργειες που μοριοδοτούνται: 

το θέμα12 Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

ΟΛΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Νέοι, μορφωμένοι και με περιουσιακά στοιχεία
όσοι επιλεγούν για να ενισχυθούν!
Μόνο απλή διαδικασία δεν είναι η ένταξη στο πρόγραμμα νέων
αγροτών. Παρά τις εξαγγελίες, οι παγίδες είναι πολλές και 
ο παραγωγός θα πρέπει να
αναζητήσει βοήθεια από ειδικούς,
ξοδεύοντας αρκετά χρήματα. 

Τα μόρια υπολογίζονται, εκτός

των άλλων, με τις ΜΑΕ

(Μονάδες Αγροτικής

Εργασίας), δηλαδή με 

τις ώρες που θα απασχοληθεί

ο αγρότης όλη 

την καλλιεργητική περίοδο 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΑΝΑ

ΣΤΡΕΜ.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70
2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120
3 ΑΓΓΟΥΡΙ ΠΡΩΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798
4 ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798
5 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 1Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798
6 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 2Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798
7 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 798
8 ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 102
9 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 1

10 ΑΓΡΙΟΑΓΓΙΝΑΡΑ 9
11 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 87,5
12 ΑΜΠΕΛΙ VQRD 45
13 AMΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ 37
14 ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 92
15 ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 85
16 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 42,25
17 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 13,4
18 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 13,4
19 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗ 10,9
20 ΑΡΑΚΑΣ ΝΩΠΟΣ 140
21 ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 95
22 ΑΡΑΧΙΔΑ 8
23 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 70
24 ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΔΑ 9
25 ΑΧΛΑΔΙΑ 115
26 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 127,5
27 ΒΑΜΒΑΚΙ 18
28 ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ 490
29 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 70
30 ΒΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 5
31 ΒΙΚΟΣ ΣΑΝΟΣ 11
32 ΒΡΩΜΗ ΚΑΡΠΟΣ 2
33 ΒΡΩΜΗ ΣΑΝΟΣ 11
34 ΒΥΣΣΙΝΙΑ 90
35 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300
36 ΓΚΡΕΙΠ−ΦΡΟΥΤ 82,5
37 ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ 1667
38 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ 33,5
39 ΓΡΑΣΙΔΙ ΞΗΡΙΚΟ ΒΟΣΚΗΣΗ 11
40 ΓΚΑΖΟΝ 1000
41 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΝΩΠΑ 105
42 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΗΡΑΜΕΝΑ 108
43 ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 140
44 ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300
45 ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400
46 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
47 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 9
48 ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 55
49 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ 44
50 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 28
51 ΖΕΡΜΠΕΡΑ 1300
52 ΗΛΙΑΝΘΟΣ 9
53 ΚΑΠΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 130
54 ΚΑΠΝΑ ΚΑΜΠΑ−ΚΟΥΛΑΚ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΜΥΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 206,2
55 ΚΑΠΝΑ ΜΑΥΡΑ, ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ 200
56 ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑ 256
57 ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΫ 113,6
58 ΚΑΠΝΟΣ VIRGINIA 107,8
59 ΚΑΡΟΤΟ 140
60 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 50
61 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 50
62 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ. 350
63 ΚΑΡΥΔΙΑ 35
64 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 42,5
65 ΚΕΡΑΣΙΑ 252,5
66 ΚΕΧΡΙ−ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΚΑΡΠΟΣ 2
67 ΚΙΤΡΑ 82,5
68 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 140
69 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΓΛΥΚΟ 140
70 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 142,5
71 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 142,5
72 ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΤΕ−ΜΠΟΣ 41,5
73 ΚΟΡΟΜΗΛΑ−ΤΖΑΝΕΡΑ 52,5

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΑΝΑ

ΣΤΡΕΜ.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
74 ΚΟΥΚΙΑ 22
75 ΚΟΥΜ−ΚΟΥΑΤ 82,5
76 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 70
77 ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ 2,67
78 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΝΩΠΟ 160
79 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ 70,4
80 ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 2
81 ΚΡΟΚΟΣ 110
82 ΚΥΔΩΝΙΑ 56,25
83 ΛΑΧΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350
84 ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 52,75
85 ΛΑΧΑΝΟ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ. 350
86 ΛΕΜΟΝΙΑ 82,5
87 ΛΙΝΟΣ 33,5
88 ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350
89 ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 140
90 ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟ 11
91 ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 20
92 ΛΟΥΠΙΝΟ 11
93 ΛΥΚΙΣΚΟΣ 66,4
94 ΛΩΤΟΣ 76
95 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ PLEUROTUS 5000
96 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 82,5
97 ΜΑΡΟΥΛΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350
98 ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 229,3
99 ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 350

100 ΜΑΣΤΙΧΑ 90
101 ΜΕΛΛΙΣΟΧΟΡΤΟ 3
102 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 350
103 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 140
104 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 350
105 ΜΕΣΠΙΛΑ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ 52
106 ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΝΟΣ 12,3
107 ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΣ 24
108 ΜΗΛΙΑ 100
109 ΜΠΑΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 95
110 ΜΠΑΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 215
111 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 300
112 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 100
113 ΜΟΥΡΙΕΣ 50
114 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 70
115 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (ΕΚΡΙΖΩΣΗ) 1
116 ΠΑΤΑΤΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ 35,8
117 ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 35,8
118 ΠΑΤΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 35,8
119 ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 57
120 ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 45
121 ΠΕΠΟΝΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 57
122 ΠΕΠΟΝΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 45
123 ΠΙΠΕΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 95
124 ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 347,5
125 ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ 347,5
126 ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 236,3
127 ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 347,5
128 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ 85
129 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΑ 92,5
130 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ 92,5
131 ΡΕΒΥΘΙΑ 22
132 ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 9
133 ΡΙΓΑΝΗ−ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 70
134 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 71
135 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 72,5
136 ΡΟΔΙΑ 50
137 ΡΥΖΙ 11
138 ΣΙΚΑΛΗ 2
139 ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 2
140 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 2
141 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ 206
142 ΣΚΟΡΔΟ ΝΩΠΟ 160
143 ΣΟΓΙΑ 11,8
144 ΣΟΡΓΟ (ΣΚΟΥΠΑ ) 20
145 ΣΟΥΣΑΜΙ 66,4
146 ΣΠΑΝΑΚΙ 140

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΑΝΑ

ΣΤΡΕΜ.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
147 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 91
148 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΠΑΜΙΑΣ−ΠΙΠΕΡΙΑΣ) 105
149 ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΞΕΡΗ 85
150 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΝΩΠΗ 85
151 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΞΕΡΗ 95
152 ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ 1300
153 ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ 60
154 ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ 45
155 ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 77,4
156 ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 240
157 ΤΟΜΑΤΑ ΟΨΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 800
158 ΤΟΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 800
159 ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 800
160 ΤΟΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 800
161 ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑ 22,25
162 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300
163 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400
164 ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΤΗΣΙΟ 11
165 ΤΡΟΥΦΑ 500
166 ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ 70
167 ΦΑΚΕΛΩΤΗ 3
168 ΦΑΚΕΣ 22
169 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 95
170 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 190
171 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΟΨΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 325
172 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 325
173 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 325
174 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ − ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 70
175 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 23
176 ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ−ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ 70
177 ΦΑΣΟΛΙ ΛΗΜΝΟΥ ΞΗΡΙΚΟ 23
178 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 25
179 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ−ΦΡΑΟΥΛΕΣ 235
180 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ 235
181 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 235
182 ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ 47,2
183 ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ 47,2
184 ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 470
185 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ 930
186 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 95
187 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ 750
188 ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 490
189 ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ 490
190 ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 930
191 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1300
192 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 400

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
193 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ 120
194 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ 58
195 ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 105
196 ΑΙΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 20
197 ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ 2
198 ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ 5
199 ΙΝΔΙΑΝΟΙ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ) 0,4
200 ΜΟΝΟΠΛΑ 20
201 ΚΟΤΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,45
202 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,08
203 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ−ΦΑΣΟΝ 0,05
204 ΚΟΥΝΕΛΙΑ 0,5
205 ΛΑΓΟΙ 0,5
206 ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 10,01
207 ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ, ΚΥΨΕΛΕΣ 7,7
208 ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ 18
209 ΟΡΤΥΚΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 0,11
210 ΠΑΠΙΕΣ 0,08
211 ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 0,21
212 ΠΡΟΒΑΤΑ 17
213 ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΙ 30
214 ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΧΟΙΡΩΝ 8
215 ΦΑΣΙΑΝΟΙ 0,21
216 ΧΗΝΕΣ 0,08
217 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ 77
218 ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ
219 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 365

Εργατοώρες ανά στρέμμα για κάθε είδος καλλιέργειας - εκτροφής

13το θέμαΣάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

               

70 έως 10 κουτιά 60 από 11 κουτιά και άνω



Ο
προεδρεύων του Συμ-

βουλίου, υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Αθανάσιος Τσαυ-

τάρης, εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα
αυτό «θέτει τα θεμέλια για την έγκαιρη
υιοθέτηση του Κανονισμού, πράγμα
που αποτελεί προϋπόθεση για την
απρόσκοπτη χρηματοδότηση των
πολιτικών και των μέτρων της νέας
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς
και για τη διαμόρφωση των Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας
για την περίοδο 2014-2020». 
Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της
συμφωνίας είναι τα εξής: 
8Κατανομή του συνολικού προ-
ϋπολογισμού του ΕΤΘΑ, ύψους 6,4
εκατομμυρίων ευρώ, για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων,
αποφασίσθηκε η αύξηση της χρη-
ματοδότησης και των ποσοστών
της κοινοτικής συμμετοχής για τις

δαπάνες ελέγχου των αλιευτικών
δραστηριοτήτων και τη συλλογή
αλιευτικών και επιστημονικών δε-
δομένων για την αλιεία. 
8Προϋποθέσεις χρηματοδότησης
από το ΕΤΘΑ της αντικατάστασης
του κινητήρα των αλιευτικών σκα-
φών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα
σκάφη της παράκτιας αλιείας. 
8Χρηματοδότηση της προσωρινής
παύσης των αλιευτικών σκαφών σε
περίπτωση διακοπής αλιευτικής
συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων
χωρών.  
Η προώθηση της δημιουργίας του
νέου αυτού εργαλείου, σε συνδυασμό
με την ολοκλήρωση των διαπραγ-
ματεύσεων για την επίτευξη πολιτικής
συμφωνίας για το δημοσιονομικό
πλαίσιο, υπήρξε η βασική και πιο καί-
ρια από τις προτεραιότητες της Ελ-
ληνικής Προεδρίας για τον τομέα της
αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών. 
Όπως προανήγγειλε ο κ. Τσαυτάρης,

«η Ελληνική Προεδρία πλέον θα
φροντίσει για την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων διαδικασιών υιο-
θέτησης του κανονισμού από το
Συμβούλιο και την υπογραφή της
τελικής πράξης το ταχύτερο δυνα-
τόν». Πρόσθεσε, δε, ότι «η αναθε-
ώρηση της ΚΑλΠ μπορεί να συμ-
βάλλει σημαντικά στη βελτίωση της
αλιευτικής διαχείρισης και επομένως
στη διασφάλιση της προστασίας
των χωρικών υδάτων της χώρας
μας, για τις μελλοντικές γενιές. Συγ-
χρόνως, η αναθεώρηση θα υποστη-
ρίξει την ορθολογική ανάπτυξη του
τομέα, τη δημιουργία νέων ευκαιριών
απασχόλησης στις παράκτιες πε-
ριοχές και τελικά την προμήθεια

των καταναλωτών με υγιεινό ψάρι,
αποτέλεσμα ορθολογικής αλιείας». 
Για μία ακόμα φορά ο υπουργός
τόνισε ότι ο τομέας της αλιείας και
των υδατοκαλλιεργειών, όπως και
αυτός της μεταποίησης και εμπορίας
των αλιευτικών προϊόντων, αποτελούν
προτεραιότητα για το ΥπΑΑΤ στη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στόχοι της Ελληνικής
Προεδρίας
Πέρα από τη συμφωνία για το ΕΤΘΑ
και την ολοκλήρωση της μεταρρύθ-
μισης, την Ελληνική Προεδρία θα

απασχολήσει και σειρά άλλων θεμά-
των, όπως οι εργασίες για την εφαρ-
μογή της απαγόρευσης των απορ-
ρίψεων, οι αλιευτικές δυνατότητες
για τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα,
οι αλιευτικές ευκαιρίες στα εσωτερικά
και διεθνή ύδατα και ο κανονισμός
για την αλιευτική προσπάθεια στα
βαθέα ύδατα. Ακόμα, στις προτεραι-
ότητες είναι θέματα εναρμόνισης με
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και
σοβαρές πτυχές της εξωτερικής πο-
λιτικής αλιείας, όπως οι διαπραγμα-
τεύσεις με τη Νορβηγία και τις πα-
ράκτιες χώρες για το σκουμπρί Βο-
ρειοανατολικού Ατλαντικού και εκείνες
για το νέο πρωτόκολλο με τη Μαυ-
ριτανία, καθώς και για μία νέα συμ-
φωνία εταιρικής σχέσης με τη Σενε-
γάλη.
Παρουσιάζοντας τους στόχους της
Ελληνικής Προεδρίας, ο κ. Τσαυτάρης
επισήμανε ότι στη συγκυρία των Ευ-
ρωεκλογών «αποτελεί για μας πρό-
κληση να εργασθούμε με ρεαλισμό
και με την πεποίθηση για ένα καλό
αποτέλεσμα. 
Βασιζόμαστε για το σκοπό αυτό στην
ενεργό και αποτελεσματική συνερ-
γασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
τον συν-νομοθέτη του Συμβουλίου,
που είναι απαραίτητη, ώστε να μπο-
ρέσουμε να προσεγγίσουμε τους
στόχους μας και να βρούμε λύσεις
στα σημαντικά και ευαίσθητα ζητή-
ματα, που καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε». 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σημαντικό βήμα για 
την ανάπτυξη της αλιείας
Συμφωνία για όλα τα βασικά εκκρεμή πολιτικά ζητήματα που
αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
επήλθε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο
προεδρεύει η Ελλάδα, του Ευρωκοινοβουλίου και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανοίγοντας το δρόμο για
την αύξηση της χρηματοδότησης στον κλάδο της αλιείας. 

Ως ένα ισχυρό εργαλείο-δώρο για τις ιχθυοκαλλιέργειες
αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου τον

Κανονισμό για την οργάνωση των αγορών των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ο Κανονισμός προβλέπει
τη δημιουργία Εθνικής Οργάνωσης Παραγωγών όταν
οι εταιρείες που την συγκροτούν εκπροσωπούν
τουλάχιστον το 40% της παραγωγής της χώρας
αναφοράς. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού εκτιμάται ότι
θα εξομαλύνουν την ανισορροπία προσφοράς και
ζήτησης, θα απαλλάξουν τον κλάδο από τη χρόνια και
επώδυνη «κυκλικότητα» και θα περιορίσουν τα μεγάλα
περιθώρια των ενδιάμεσων, που οδηγούν σε βίαιες
κατακρημνίσεις των τιμών παραγωγού με επιπτώσεις
στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 
Κάθε Οργάνωση Παραγωγών υποβάλλει Σχεδιασμό
Παραγωγής και Εμπορίας στις αρμόδιες Εθνικές Αρχές,
που περιλαμβάνει: 

n Πρόγραμμα Παραγωγής. 
n Στρατηγική Εμπορίας για την προσαρμογή της πο-
σότητας, της ποιότητας και της παρουσίασης της προ-
σφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς.
n Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Οργάνωση
Παραγωγών με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη των
στόχων της (π.χ. βελτίωση συνθηκών εμπορίας,
βελτίωση οικονομικών αποδόσεων, τοποθετήσεις
γόνου, ελάχιστες τιμές). 
nΕιδικά προληπτικά μέτρα προσαρμογής της προσφοράς
για είδη των οποίων η εμπορία αντιμετωπίζει συνήθως
δυσκολίες κατά τη διάρκεια του έτους. 
n Κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη τα οποία πα-
ραβαίνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την
εκτέλεση του ιδίου σχεδίου. 
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Διευθύνοντος
Συμβούλου της Σελόντα, Γιάννη Στεφανή, εκ των

πρωτεργατών για την υιοθέτηση και ψήφιση του
Κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Το
θεσμικό αυτό εργαλείο της Ε.Ε. λύνει σήμερα ένα
μεγάλο πρόβλημα που ταλάνιζε τον κλάδο τα
τελευταία 12 χρόνια. Με την Οργάνωση Παραγωγών
βελτιώνονται οι συνθήκες όσον αφορά την τοποθέτηση
στην αγορά των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,
προσαρμόζοντας την παραγωγή στις απαιτήσεις
της αγοράς, βελτιώνονται οι οικονομικές αποδόσεις,
σταθεροποιούνται οι αγορές, ενώ επίσης συμβάλλει
στην απασχόληση σε παράκτιες και αγροτικές
περιοχές. Εκτιμώ ότι η εξέλιξη αυτή, εφόσον
αξιοποιηθεί, θα συμβάλλει θετικά στην δημιουργία
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τον κλάδο μας και
θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον όλων των stakeholders
για άμεσες δραστικές αποφάσεις, που στόχο θα
έχουν τη βιωσιμότητα του κλάδου».

Ικανοποίηση στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών 

Ο τομέας της αλιείας και

των υδατοκαλλιεργειών,

όπως και αυτός

της μεταποίησης και

εμπορίας των αλιευτικών

προϊόντων, αποτελούν

προτεραιότητα για 

το ΥπΑΑΤ στη διάρκεια 

της Ελληνικής Προεδρίας

στην Ε.Ε. 



Σ
ύμφωνα με πληρο-

φορίες της «Παρα-
γωγής», αλλαγές θα
υπάρξουν, το περσι-

νό τιμολόγιο θα πειραχθεί,
ωστόσο, η μείωση δεν θα
είναι ύψους τριών ευρώ, όπως
είχε αρχικά αποφασίσει η ηγε-
σία της επιχείρησης, αλλά κα-
τά κάτι μικρότερη. 
Οι επίσημες ανακοινώσεις
από την ΕΒΖ για το πόση θα
είναι η πτώση και ποιες κα-
τηγορίες στρεμμάτων θα αφο-
ρά αναμένονται μέχρι και την
προσεχή Τρίτη, παρατείνοντας
για λίγο ακόμα την αγωνία
των τευτλοπαραγωγών, οι

οποίοι δηλώνουν μερικώς
ικανοποιημένοι με τις νέες
εξελίξεις. 
Υπενθυμίζεται πως με βάση
το αρχικό σχεδιασμό της εται-
ρείας, οι τιμές στα τεύτλα θα
μειώνονταν κατά 3 ευρώ στις
κατηγορίες με ζαχαρικό τίτλο
pol κάτω του 16, ενώ πάνω
του 16 θα παρέμεναν αμετά-
βλητες. Παράλληλα, η ΕΒΖ
πήρε πίσω και τις παροχές
έκπτωσης στο σπόρο και στα
φάρμακα, που σημαίνει πως
για τους μισούς παραγωγούς
η ζημιά θα έφτανε τα 30 ευρώ. 
Μιλώντας στην «Παραγωγή»,
ο πρόεδρος των τευτλοπα-

ραγωγών Βασίλης Στεφανα-
κίδης αποκάλυψε πως με βά-
ση τη μεσοσταθμική πολιτική
που πρόκειται να ακολουθή-
σει η εισηγμένη, η απώλεια
για τα μισά στρέμματα θα
«αγγίζει» τα 20 ευρώ. Ο ίδιος
εκτιμά ότι το νέο τιμολόγιο
θα προβλέπει τελικά μείωση

της τάξεως των 1,5 έως 2,5
ευρώ για ζαχαρικό τίτλο pol
κάτω του 16. 

Το παρασκήνιο
Την περασμένη Τετάρτη σχε-
δόν 30 τευτλοπαραγωγοί απ’
όλη τη χώρα συναντήθηκαν
στο υπουργείο Οικονομικών

με τον αναπληρωτή υπουργό
Χρήστο Σταϊκούρα και τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου
της ΕΒΖ, παρουσία του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αθανάσιου Τσαυ-
τάρη, βουλευτών και περιφε-
ρειαρχών, προκειμένου να θέ-
σουν και πάλι τα αιτήματά τους,
ζητώντας την παρέμβαση της
κυβέρνησης στο επίμαχο ζή-
τημα της τιμολογιακής πολι-
τικής της εισηγμένης. 
Η πρώτη σύσκεψη, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 12.30
το μεσημέρι ήταν άκαρπη.
Εκπρόσωποι της εταιρείας
κράτησαν αδιαπραγμάτευτη
στάση απέναντι στους παρα-
γωγούς, επισημαίνοντας πως
εάν δεν πειραχτεί το περσινό
τιμολόγιο, τότε το κόστος
είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο
και η ΕΒΖ δεν μπορεί να αν-
ταπεξέλθει. 
Από την πλευρά του ο κ. Σταϊ-
κούρας υποστήριξε ότι η από-
κλιση ανάμεσα στο τιμολόγιο
του 2013 και το αντίστοιχο
του 2014 είναι πράγματι με-
γάλη, ασκώντας πιέσεις και
στις δύο πλευρές, έτσι ώστε
να βρεθεί η… χρυσή τομή. 
Στη δεύτερη συνάντηση το
απόγευμα της ίδιας μέρας,
από την οποία σημειωτέον
απουσίαζαν οι μισοί παρα-
γωγοί, βρέθηκε η μέση λύση,
η οποία αναμένεται να γνω-
στοποιηθεί επισήμως στους
εργαζόμενους της εταιρείας
σε Σέρρες, Πλατύ, Ορεστιάδα,
Λάρισα και Έβρο την ερχό-
μενη εβδομάδα. 
Η μικρή αυτή καθυστέρηση
οφείλεται στο γεγονός πως,
πριν την όποια ανακοίνωση,
το Δ.Σ. της ΕΒΖ καλείται σε
συνεδρίαση, προκειμένου να
«κλειδώσουν» οι αποφάσεις.
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Το ένα ανοιχτό «μέτωπο», όπως όλα δείχνουν,
«κλείνει». Ωστόσο, το ζήτημα του διαγωνισμού

για την πώληση του 82,33% της ΕΒΖ φαίνεται να πα-
ρουσιάζει «εμπλοκή». 
Το «κόκκινο» δάνειο των 135 εκατ. ευρώ που έχει η
εισηγμένη στην Τράπεζα Πειραιώς ορίζει τις όποιες
εξελίξεις, καθώς η ρύθμισή του αποτελεί το «φλέγον»
θέμα των δύο υποψηφίων «μνηστήρων», του αμερι-
κανικού private equity fynd York Capital Management
και της σερβικής Sunoko. 

Στο ραντεβού της περασμένης Τετάρτης ο ειδικός εκ-
καθαριστής της ATE Bank, όπως λένε οι πληροφορίες
της «Παραγωγής», απουσίαζε, παρά τις εκκλήσεις
των τευτλοπαραγωγών, να παρευρεθεί και εκείνος
στη συνάντηση, προκειμένου να τεθεί επί «τάπητος»
η τακτοποίηση του μη εξυπηρετούμενου δανείου. 
Σημειώνεται πως ο κ. Νίκος Μαράντος (ο ειδικός εκ-
καθαριστής) δηλώνει θετικός ως προς την αναδιάρθρωση
του δανείου, αντίθετος όμως ως προς οποιοδήποτε
είδος «κουρέματος», γεγονός που «σκληραίνει» τη

διαπραγμάτευση με τους διαγωνιζόμενους. Ζητούμενο
είναι το χαμηλότερο επιτόκιο. 
Εκπρόσωποι της εισηγμένης πρότειναν στον κ.
Σταϊκούρα το κράτος να μπει εγγυητής για το δάνειο
των 135 εκατ. ευρώ. Αυτό αποκάλυψε στην «Παραγωγή»,
ο επικεφαλής των τευτλοπαραγωγών Βασίλης Στε-
φανακίδης, ο οποίος και παρευρισκόταν στη συνάντηση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα του επίμαχου δανείου
δεν συζητήθηκε περαιτέρω, λόγω της απουσίας του
κ. Μαράντου.

Την ερχόμενη εβδομάδα 
«κληρώνει» για τα τεύτλα 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΒΖ 

Σε ενδιάμεση λύση
ανάμεσα στην
τιμολογιακή πολιτική 
του 2012 και στην
αντίστοιχη του 2013
φέρεται να προχωρεί 
η διοίκηση 
της εισηγμένης
εταιρείας 
στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης,
ύστερα από την πιεστική
παρέμβαση 
του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα,
στον απόηχο 
των σφοδρών
αντιδράσεων 
των τευτλοπαραγωγών
για τις μειώσεις 
στις τιμές.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Δάνειο: Ζητούνται κρατικές εγγυήσεις
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«ΚΛΕΙΔΙ» ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΦΦΕ

Τεράστιες προοπτικές

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά βρίσκονται στο
επίκεντρο της 25ης Agrotica, που συνεχίζεται έως και αύριο
Κυριακή, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
καθώς για το θέμα διοργανώνεται και ειδική ημερίδα στο
πλαίσιο της έκθεσης, σήμερα Σάββατο (15:00-19:00). 

Πιο αποτελεσματική
συνεργασία 

ΕΛΓΑ – δήμων

Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο
συνεργασίας του ΕΛΓΑ με τους

δήμους, με κύριο στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πα-
ραγωγών και την επίσπευση κατα-
βολής των αποζημιώσεων, προτείνει
με επιστολή του προς τον πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας, Κωνσταντίνο Ασκούνη, ο πρό-
εδρος του ΕΛΓΑ Βασίλης Έξαρχος. 
Ειδικότερα, προτείνεται να ορίζονται
ως ανταποκριτές του ΕΛΓΑ (Τακτικοί
- Επικουρικοί) υπάλληλοι του δήμου
με γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
κατά προτίμηση γεωτεχνικοί ή τεχνο-
λόγοι γεωπονίας. Ο αριθμός των αν-
ταποκριτών ανά δήμο θα προσδιο-
ριστεί με κριτήρια τη συχνότητα αναγ-
γελιών ζημιάς και τον αριθμό δηλώ-
σεων ζημιάς των προηγούμενων ετών,
την έκταση και το ανάγλυφο του δή-
μου, και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί
να υπάρχουν (π.χ. μικρά νησιά). 
Ο τακτικός ανταποκριτής θα ασκεί
για λογαριασμό του ΕΛΓΑ το συντο-
νισμό των ενεργειών που απορρέουν
από τους Κανονισμούς και τις σχετικές
Εγκυκλίους του για ολόκληρη τη Δη-
μοτική Ενότητα και ο επικουρικός αν-
ταποκριτής θα αναπληρώνει τον τα-
κτικό ανταποκριτή σε περίπτωση
απουσίας του και θα συνδράμει στο
έργο του, όποτε απαιτείται. 
Στους δήμους θα καταβάλλεται από
τον ΕΛΓΑ χρηματικό ποσό για την κά-
λυψη λειτουργικών δαπανών ανάλογα
με τον αριθμό των δηλώσεων ζημιάς.
Και τέλος οι δήμοι θα διασυνδεθούν
ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του
ΕΛΓΑ προκειμένου να μειωθεί η χρήση
εγγράφων και να υπάρχει διαρκής
ενημέρωση για την πορεία των εκτι-
μήσεων των ζημιών και να επισπευ-
στούν οι χρόνοι καταβολής των απο-
ζημιώσεων. 

Η Ένωση

Σκοπός της ΕΑΦΦΕ είναι, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη και αξιοποίηση των
ελληνικών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, η προώθηση της

έρευνας, της παραγωγής, της διάθεσης και χρήσης τους, καθώς και των
προϊόντων που προέρχονται από αυτά, η διάδοση της τεχνογνωσίας, η
συμβολή στη χάραξη εθνικής πολιτικής για τα αρωματικά φαρμακευτικά
φυτά και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξής τους, με γνώμονα την αειφόρο
ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. 
Στους στόχους της Ένωσης εντάσσονται, ακόμα, η προώθηση της παραγωγής
και εμπορίας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και συναφών προϊόντων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η ενίσχυση του πνεύματος
συνεργασίας, αλληλεγγύης και ενότητας των μελών σε όλη την Ελλάδα,
μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών. 

για τα αρωματικά φυτά 

«Η
αγορά αρωματικών

φυτών μπορεί να
θριαμβεύσει έξω
από την Ελλάδα»

δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων η πρόεδρος της Ένωσης
Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυ-
τών Ελλάδας (ΕΑΦΦΕ), Κατερίνα
Γρηγοριάδου, δίνοντας το στίγμα
των προθέσεων των ανθρώπων
του κλάδου να ανοίξουν τα φτερά
τους για να πετάξουν πέρα από
τα εθνικά σύνορα και κάνοντας
λόγο για ένα «άνοιγμα» που θα
συνεισφέρει στην εθνική οικονο-
μία, με την προσφορά θέσεων ερ-
γασίας. Ωστόσο, η ίδια η κα Γρη-
γοριάδου εξηγεί ότι για να καταστεί
κάτι τέτοιο εφικτό, απαραίτητη
είναι η προώθηση και ανάδειξη
συνεργασιών: «Οι συνεργασίες εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι
μόνο για την επιβίωση και μεγέ-
θυνση της συγκεκριμένης αγοράς,
που ακόμα βρίσκεται σε ‘εμβρυακό’

στάδιο, αλλά και για να αποκτή-
σουν τα προϊόντα μας την αξία
που τους αναλογεί» σημειώνει χα-
ρακτηριστικά. Προειδοποιεί, εξάλ-
λου, ότι «σήμερα δεν υπάρχει η
απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ
των εμπλεκόμενων με την αγορά
στη χώρα μας, με αποτέλεσμα ο
κλάδος να βρίσκεται καθηλωμένος
επί σειρά χρόνων στο ίδιο σημείο». 

Πάντως, η κα Γρηγοριάδου, αν και
εκτιμά ότι ο κλάδος έχει απεριό-
ριστες δυνατότητες, ξεκαθαρίζει
ότι για να αποτελέσει λύση για κά-
ποιον που επλήγη από την κρίση
και πρέπει να αρχίσει από το «μη-
δέν», απαιτείται σοβαρή ενασχό-
ληση και στόχευση στη δημιουργία
μιας υγιούς επιχείρησης: «Όποιος
εισέλθει στο χώρο με στόχο το
εύκολο κέρδος, δεν θα πετύχει
απολύτως τίποτα» διαμηνύει. 

Πανελλαδική καταγραφή
της παραγωγής 
Η πρόεδρος της ΕΑΦΦΕ επιση-
μαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εντός του
2014 η Ένωση πρόκειται να έχει
ολοκληρώσει την καταγραφή της

παραγωγής αρωματικών φαρμα-
κευτικών φυτών σε πανελλαδικό
επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι η Ελ-
λάδα φιλοξενεί το 50% της φυτικής
βιοποικιλότητας στην Ε.Ε., το 80%
της βαλκανικής χλωρίδας και υπάρ-
χουν καταγεγραμμένα 6.500 είδη
ελληνικής χλωρίδας, εκ των οποίων
τα 2.944 είναι ενδημικά αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά. Απ’ αυτά,
ωστόσο, δεν αξιοποιούνται ούτε
τα 30, τη στιγμή που σε παγκόσμιο
επίπεδο η αγορά αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών υπερβαίνει
τα 20 δισ. ευρώ! 
Την ίδια ώρα, η τακτική ερευνήτρια
του Ελληνικού Γεωργικού Οργα-
νισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα» Ελένη
Μαλούπα, αναφέρει ότι στη χώρα
μας καλλιεργούνται μόλις 40.000
στρέμματα με αρωματικά φαρ-
μακευτικά φυτά, τη στιγμή που
έχουν γίνει αμέτρητες εισηγήσεις
και εκδηλώσεις για τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα ενασχόλησης με
το αντικείμενο. 



Ε
ιδικότερα, την πε-

ρασμένη εβδομάδα
το Εφετείο Αγγλίας
και Ουαλίας απέρ-

ριψε την έφεση που είχε κα-
ταθέσει η Chobani κατά της
απόφασης της 26ης Μαρτίου
2013, σύμφωνα με την οποία
η τουρκική γαλακτοβιομηχα-
νία δεν επιτρεπόταν να δια-
θέτει προϊόντα στη βρετανική
αγορά με τον χαρακτηρισμό
«ελληνικό γιαούρτι». 
Μάλιστα, με την ομόφωνη
απόφαση των τριών δικαστών,
η Chobani δεν έχει το δικαίωμα
να προσφύγει κατά της από-
φασης του Εφετείου στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο. 
Στο μεταξύ, οι δικαστές δεν
αποδέχθηκαν το νέο επιχεί-
ρημα που προέβαλε η υπε-
ράσπιση της Chobani, με βάση
το οποίο το δικαστήριο δεν
έχει τη δικαιοδοσία να προ-
στατεύει γεωγραφικές ενδεί-
ξεις, εκτός εάν αυτές περιλαμ-
βάνονται στον σχετικό Κοι-
νοτικό Κανονισμό 1151/2002
(σ.σ. πρόκειται για τον Κανο-
νισμό που αφορά στα κατο-
χυρωμένα προϊόντα Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης και Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης). 
Η Chobani είχε προσπαθήσει
να πείσει το Εφετείο ότι πολλά
από τα ευρήματα της πρω-
τόδικης απόφασης ήταν λαν-

θασμένα. Το Εφετείο απέρριψε
πάλι τα επιχειρήματα, τονί-
ζοντας, μάλιστα, πως αρκετά
από τα τότε ευρήματα ήταν
πράγματι «ανεπίδεκτα προ-
σβολής». 
Το δικαστήριο απαγόρευσε
στην εταιρεία Chobani να εμ-
πορεύεται τα παραγόμενα
στις ΗΠΑ γιαούρτια της με
την επισήμανση «ελληνικό γι-
αούρτι» στη συσκευασία, χα-
ρακτηρίζοντας παραπλανη-
τική την επισήμανση. 
Όπως απεφάνθη το δικαστή-
ριο, σύμφωνα με τους Κανο-
νισμούς που ισχύουν στη Βρε-
τανία, τα γιαούρτια ελληνικού
τύπου που παράγονται εκτός
Ελλάδας πρέπει να φέρουν
στη συσκευασία την επισή-
μανση «ελληνικού τύπου» και
όχι «ελληνικό γιαούρτι». 

Ειδικότερα, το αποτέλεσμα
είναι ότι: 
8 Το γιαούρτι που πωλείται

ως «Greek yoghurt» στο Ηνω-
μένο Βασίλειο πρέπει να πα-
ρασκευάζεται, σύμφωνα με
μια διαδικασία στράγγισης, η
οποία αφαιρεί τον ορό γάλα-
κτος, δεν πρέπει να περιέχει
πρόσθετα και πρέπει να πα-
ρασκευάζεται στην Ελλάδα. 
8Παραμένουν σε ισχύ τα μό-
νιμα ασφαλιστικά μέτρα με
διαταγή του δικαστηρίου, που
απαγορεύουν στην Chobani
την πώληση στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο ως «Greek yoghurt»,
στραγγιστού γιαουρτιού που
παρασκευάζεται στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής. 
8H Chobani διατάχθηκε να
πληρώσει για τα δικαστικά
και νομικά έξοδα της ΦΑΓΕ
για την έφεση, με ένα σημαν-
τικό ποσό να είναι πληρωτέο
άμεσα.

Με νικήτρια τη ΦΑΓΕ
έκλεισε οριστικά η
δικαστική διαμάχη της
κορυφαίας ελληνικής
γαλακτοβιομηχανίας με
την τουρκική Chobani.
Με μία απόφαση-
«σταθμό» το αγγλικό
Εφετείο αφενός
«μπλοκάρει» την
προσπάθεια του Τούρκου
επιχειρηματία Hamdi
Ulukaya να πουλήσει
ελληνικό γιαούρτι στη
Μεγάλη Βρετανία,
αφετέρου ανοίγει το
δρόμο σε εταιρείες που
έχουν παραγωγή στην
εγχώρια αγορά να
μονοπωλήσουν σε αυτή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 2014
Ο όμιλος MEDIHOLD με τα portals:
paragogi.net και  xrimaonline.gr σε
συνεργασία με τα μεγαλύτερα και εγ-
κυρότερα φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ
Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» θα δημοσιεύουν
υποδειγματικά θέματα για τους μαθητές
και των τριών τάξεων Α, Β, Γ του Ενιαίου
Λυκείου.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα
παιδιά ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ να προετοι-
μάζονται στον αγώνα τους για τη διεκ-
δίκηση μιας θέσης στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα. Τώρα μάλιστα
που οι απαιτήσεις του νέου εκπαιδευ-
τικού συστήματος είναι πολύ μεγάλες,
αφού για την εισαγωγή στα πανεπι-
στήμια θα προσμετράται η βαθμολογία
και των τριών τάξεων του Λυκείου, θε-

ωρούμε ότι η υποστήριξη αυτή είναι
σημαντική.
Θα προστίθενται συνεχώς νέα θέματα
για να καλύπτουν όλη την ύλη σε όλα
τα βασικά μαθήματα.
Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους
αναγνώστες μας να επικοινωνούν τη-
λεφωνικά με το συνεργαζόμενο φρον-
τιστήριο και να επιλύουν οποιαδήποτε
απορία έχουν, χωρίς βέβαια καμία οι-
κονομική υποχρέωση.
Ειδικότερα, στην Α Λυκείου το 50%
των θεμάτων των εξετάσεων θα αντ-
λείται υποχρεωτικά από την Τράπεζα
Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Η
εφαρμογή αυτή από φέτος είναι υπο-
χρεωτική, όπως ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας και στην πλήρη

εφαρμογή της θα επεκταθεί σε όλο το
Λύκειο. Γι’ αυτό, μετά τη λειτουργία της
«ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ» του Υπουργείου
Παιδείας, που αναμένεται σύντομα, θα
δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις σε επι-
λεγμένα θέματα από τα φροντιστήρια
«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ».

Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ
ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ.

ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.

Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ.
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Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Ηδιαμάχη ανάμεσα στη
ΦΑΓΕ και στην Chobani

ξεκίνησε το Νοέμβριο του
2012, όταν η δεύτερη τοπο-
θέτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο
προϊόν με τον χαρακτηρισμό
«ελληνικό γιαούρτι». 
Από την πλευρά της η ΦΑΓΕ
μήνυσε την τουρκική εταιρεία,
ζητώντας να της αφαιρεθεί
το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
στις συσκευασίες της την επι-
γραφή «ελληνικό γιαούρτι».
Σύμφωνα με την κορυφαία
γαλακτοβιομηχανία ως «ελ-
ληνικό γιαούρτι» μπορεί να
ονομάζεται μόνο το γιαούρτι
που παρασκευάζεται στην
Ελλάδα, Η Chobani υποχρε-
ώθηκε σε πρώτη φάση να
αποσύρει τις επίμαχες συ-
σκευασίες, ενώ το δικαστήριο,
το Μάρτιο του 2013, δικαίωσε
την ελληνική γαλακτοβιομη-
χανία. 
Σημειώνεται ότι η ΦΑΓΕ δρα-
στηριοποιείται στη βρετανική
αγορά από τα μέσα της δε-
καετίας του ’80 και οι πωλήσεις
σε αξία του γιαουρτιού Total
το 2012 αντιστοιχούσαν στο
95% των συνολικών πωλή-
σεων ελληνικού γιαουρτιού
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗ CHOBANI ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ»

Το χρονικό
της διαμάχης

Με μία απόφαση-

«σταθμό» το αγγλικό

Εφετείο

«μπλοκάρει»

την προσπάθεια 

του Τούρκου

επιχειρηματία Hamdi

Ulukaya να πουλήσει

ελληνικό γιαούρτι

στη Μεγάλη Βρετανία 

Νικήτρια η 
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Ο
ι ντομάτες αυτές αρχικά

αναπτύχθηκαν στη Βρε-
τανία, στο Κέντρο Αγρο-
τικών και Βιολογικών Ερευ-

νών «John Innes» του Νόργουιτς και
πλέον, για πρώτη φορά, άρχισαν να
παράγονται μαζικά στον Καναδά.
Ήδη, τα πρώτα 1.200 λίτρα βυσσινί
ντοματοχυμού είναι έτοιμα, σύμφωνα
με το BBC και την εφημερίδα «Financial
Times». Οι πειραματικές ντομάτες
είναι πιο σκούρες, επειδή περιέχουν
αυξημένη ποσότητα της αντιοξειδω-
τικής ουσίας ανθοκυανίνης, η οποία,
σύμφωνα με μελέτες σε ζώα, έχει –
μεταξύ άλλων ωφελειών– αντιφλεγ-
μονώδη και αντικαρκινική δράση. 
Οι Βρετανοί επιστήμονες που τη δη-
μιούργησαν, θεωρούν ότι η σκούρα
ντομάτα θα προσδώσει βελτιωμένη
θρεπτική αξία οπουδήποτε χρησιμο-
ποιηθεί, από σάλτσες κέτσαπ έως συ-
στατικό για πίτσες. Η δημιουργία
πλέον της πρώτης μεγάλης παρτίδας
μεταλλαγμένου καναδικού ντοματο-
χυμού θα επιτρέψει στους ερευνητές

να εξερευνήσουν καλύτερα τις νέες
δυνατότητές του. 
Η τροποποίηση της εν λόγω ντομάτας
έγκειται στη μεταφορά και ενσωμά-
τωση σε αυτήν ενός γονιδίου από
ένα άλλο φυτό (το σκυλάκι ή αντιρ-
ρίνο), κάτι που επιτρέπει πλέον στη
ντοματιά να παράγει σημαντικές πο-
σότητες ανθοκυανίνης. Χάρη στην
ουσία αυτή, οι βυσσινί ντομάτες όχι

μόνο θεωρούνται πιο υγιεινές, αλλά
επιπλέον χαλάνε πιο αργά και έτσι
διατηρούνται περισσότερο χρόνο
στα ράφια των καταστημάτων. 
Με δεδομένο, ωστόσο, τους περιο-
ρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, οι Βρετανοί
ερευνητές προτίμησαν να στραφούν
στον Καναδά για την ανάπτυξη της
νέας ντομάτας, καθώς οι καναδικοί
κανονισμοί είναι πιο χαλαροί. 
Τη μαζική παραγωγή ανέλαβε η εται-
ρεία «New Energy Farms», του Ον-
τάριο, η οποία έχει ήδη δημιουργήσει
ένα θερμοκήπιο έκτασης 465 τετρα-
γωνικών μέτρων, από βυσσινί ντο-
μάτες, που μπορούν να παραχθούν
2.000 λίτρα ντοματοχυμού. 
Τα πρώτα 1.200 λίτρα καταφθάνουν

σύντομα στο βρετανικό ερευνητικό
κέντρο «John Innes» για περαιτέρω
έρευνες, μεταξύ άλλων για τη διερεύ-
νηση των ωφελημάτων της ανθοκυα-
νίνης στην ανθρώπινη υγεία. 

Νέα τάση;
Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει, επίσης,
προσπάθειες παραγωγής βυσσινί ντο-
ματών με φυσικό τρόπο, μέσω της
διασταύρωσης φυτών (όχι με μετάλ-
λαξη), αλλά οι αυξημένες ανθοκυανίνες
σε αυτές τις συμβατικές σκουρόχρωμες
ντομάτες βρίσκονται μόνο στη φλούδα
τους, οπότε οποιαδήποτε επεξεργασία
οδηγεί στην αφαίρεση του περιβλή-
ματός τους, αυτομάτως έχει ως συνέπεια
και την απώλεια των ανθοκυανινών. 
Οι γενετικά τροποποιημένες βυσσινί
ντομάτες –που έχουν 20 φορές μεγα-
λύτερη ποσότητα ανθοκυανίνης από
τις συμβατικές σκούρες ντομάτες–
ανήκουν σε μια νέα γενιά μεταλλαγ-
μένων φυτών, τα οποία έχουν σχεδια-
στεί έτσι, ώστε να έλκουν τους κατα-
ναλωτές με το δέλεαρ της υγιεινής
διατροφής. Το μεγάλο ερώτημα είναι
αν όντως οι καταναλωτές θα ανταπο-
κριθούν θετικά ή αν η ετικέτα «γενετικά
τροποποιημένο» θα συνεχίσει να λει-
τουργεί αποτρεπτικά για τους περισ-
σότερους. 
Πρόσφατες έρευνες της ευρωπαϊκής
κοινής γνώμης έδειξαν πως οι πολέμιοι
των γενετικά τροποποιημένων τρο-
φίμων είναι τουλάχιστον τριπλάσιοι
από τους φίλα προσκείμενους. Η τε-
λευταία έγκριση μεταλλαγμένης καλ-
λιέργειας στην Ε.Ε. δόθηκε το 1998. 
Η καθηγήτρια Κάθι Μάρτιν, επικεφα-
λής της σχετικής έρευνας στο κέντρο
«John Innes», δήλωσε πως το πιο πι-
θανό μέσα στην επόμενη διετία είναι
ο μεταλλαγμένος ντοματοχυμός (που
έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό
με χρηματοδότηση από ερευνητικά
κονδύλια της Ε.Ε.) να έχει πάρει έγ-
κριση για πώληση την αγορά της Βό-
ρειας Αμερικής, καθώς η στάση των
ΗΠΑ απέναντι στα γενετικά τροπο-
ποιημένα τρόφιμα είναι πολύ πιο φι-
λική σε σχέση με της Ε.Ε. 

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Στην Ευρώπη και ιδίως στη
Βρετανία συνεχίζονται οι προ-

σπάθειες για παραγωγή μεταλ-
λαγμένων προϊόντων. 
Επιστήμονες του Κέντρου Αγρο-
τικών και Βιολογικών Ερευνών
«Rothamsted Research», του
Χέρντφορντσιρ, με επικεφαλής
τον καθηγητή Τζόναθαν Νάπιερ,
ανακοίνωσαν ότι αναζητούν να
πάρουν την άδεια των αρμοδίων
Αρχών για να κάνουν στο χωράφι
δοκιμαστικές καλλιέργειες ενός
μεταλλαγμένου φυτού που θα
παράγει ωφέλιμα ιχθυέλαια, όπως
ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα. Η άδεια αναμένεται να δοθεί
έως την άνοιξη, αν και εκτιμάται
ότι θα υπάρξει αντίδραση από
τις ισχυρές περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις της χώρας. 
Τα ιχθυέλαια αυτά, σύμφωνα με
το πρακτορείο Reuter και τη βρε-
τανική εφημερίδα «Guardian»,
σε πρώτη φάση θα χρησιμοποι-
ηθούν ως ιχθυοτροφές για ψάρια
υδατοκαλλιεργειών και, σε επόμενο
στάδιο –πιθανώς μέσα σε μια
δεκαετία– ως διατροφικά συμ-
πληρώματα για ανθρώπους, σε
τροφές όπως η μαργαρίνη. Το
σχετικό μεταλλαγμένο φυτό, για
πρώτη φορά στον κόσμο, ανα-
μένεται να αρχίσει να καλλιεργείται
πειραματικά τους επόμενους
μήνες στη Βρετανία, σε ένα ανοικτό
χωράφι. 
Περίπου το 80% των ιχθυελαίων
που λαμβάνονται από τις θάλασσες
κάθε χρόνο, καταλήγουν στις ιχ-
θυοκαλλιέργειες ως τροφή άλλων
ψαριών. 
Τα κατ’ εξοχήν ωφέλιμα ιχθυέλαια
(EPA και DHA) στην πραγματι-
κότητα δεν παράγονται από τα
ψάρια, αλλά συσσωρεύονται στο
σώμα τους, καθώς τρώνε θαλάσσια
μικρόβια και φύκη. 
Οι Βρετανοί ερευνητές πήραν
επτά γονίδια από φύκη που πα-
ράγουν ιχθυέλαια και τα μετέφεραν
στο φυτό καμελίνα. 
Η μεταλλαγμένη καμελίνα έχει
ήδη περάσει από μια σειρά τεστ
στο εργαστήριο και στο θερμο-
κήπιο, που έχουν δείξει ότι το
25% των ελαίων στους σπόρους
της είναι EPA και DΗΑ, δηλαδή
περίπου ίδιο ποσοστό με αυτό
που υπάρχει και στα κανονικά
ιχθυέλαια. 

Ιχθυέλαια 
από το χωράφι

Οι επιστήμονες που 

τη δημιούργησαν, θεωρούν 

ότι η σκούρα ντομάτα 

θα προσδώσει βελτιωμένη

θρεπτική αξία οπουδήποτε

χρησιμοποιηθεί, 

από σάλτσες κέτσαπ έως

συστατικό για πίτσες

Ένα βήμα πιο κοντά στο τραπέζι των καταναλωτών ήλθαν 
οι μεταλλαγμένες ντομάτες βυσσινί χρώματος, οι οποίες έχουν
τροποποιηθεί γενετικά με σκοπό να είναι πιο υγιεινές χάρη 
στο σκούρο χρώμα τους, που προσφέρει οφέλη ανάλογα 
των βατόμουρων και άλλων ειδών μούρων.

ΧΥΜΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΒΥΣΣΙΝΙ ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΜΕ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Νέα γενιά μεταλλαγμένων 
καλλιεργειών
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Τ
ο Μάρτιο του 2012 είχαμε

γράψει ένα άρθρο με τίτλο
«Σύγχρονες προσεγγίσεις»,
που στόχο είχε να περιγράψει

σε αδρές γραμμές τις νέες τάσεις που
δημιουργεί στον γεωργικό τομέα της
χώρας μας η αναζήτηση νέων πεδίων
δράσεως. Το άρθρο εκείνο κατέληγε
ως εξής: «Ο κατάλογος των εναλλα-
κτικών επιλογών δεν τελειώνει εδώ.
Είναι μακρύς και δεν μπορεί να εξαντ-
ληθεί σε ένα μόνο σημείωμα. Θα
δοθεί η ευκαιρία να επανέλθουμε και
να συμπληρώσουμε το χάρτη ανα-
ζήτησης και τον προβληματισμό μας,
συμβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά σ’
αυτό με το οποίο ξεκίνησε ετούτο το
άρθρο: η πορεία προς την ανάπτυξη
διέρχεται υποχρεωτικά μέσα από την
ανάπτυξη της γεωργίας μας». 
Σήμερα, δύο χρόνια σχεδόν μετά, κα-
ταθέτουμε τις απόψεις μας, αυξημένες
και συμπληρωμένες, γύρω από ένα
θέμα που νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για πολλούς και δίνει μια
πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση στην
πορεία αναζήτησης, πιθανών ευκαι-
ριών στο γεωργικό τομέα στη χώρα
μας. Η καταγραφή και η απαρίθμηση
είναι σχεδόν τηλεγραφική –δεν θα
μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί το
άρθρο θα ήταν τεράστιο– οι ανα-
γνώστες μας, όμως, μπορούν να
βρουν περισσότερες λεπτομέρειες
για επιμέρους θέματα και καλλιέργειες
σε άλλα άρθρα μας. 

Προτάσεις
Η χώρα μας είναι μια μικρή γεωγρα-
φικά χώρα και, επομένως, μικρός
είναι και από πλευράς όγκου παρα-
γωγής ο γεωργικός της τομέας. Ακόμα

και φυτικά είδη που καλλιεργούνται
σε μεγάλες εκτάσεις για τα ελληνικά
δεδομένα (π.χ. σκληρό σιτάρι) έχουν
ένα πολύ μικρό όγκο παραγωγής
συγκρινόμενα με το σύνολο της πα-
ραγωγής ομοειδών προϊόντων άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Εν τούτοις, η ελ-
ληνική γεωργία διακρινόταν πάντοτε
για το πλήθος των παραγομένων ει-
δών, όπως και για την εκλεκτή ποι-
ότητά τους, αποτέλεσμα των ιδανικών
κλιματικών, κυρίως, συνθηκών του
ελλαδικού χώρου, αλλά και των εκα-
τοντάδων μικροκλιμάτων της ελλη-
νικής επικράτειας (συγκριτικό πλεο-
νέκτημα της ελληνικής γεωργίας). 
Δεν θα πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε
ότι αυτός ο μικρός σε μέγεθος γεωρ-
γικός τομέας υπήρξε πάντοτε πολύ
σημαντικός για τη χώρα μας, τόσο

από οικονομική όσο και από κοινωνική
άποψη. Η σημαντικότητα του τομέα
αύξανε απίστευτα σε περιόδους κρί-
σεων αλλά και σε περιόδους ύφεσης
οικονομικής, προσφέροντας διέξοδο
ή λύση στα προβλήματα εκατοντάδων
νοικοκυριών. 
Είναι αυτονόητη η σημαντικότητα
του τομέα για την οικονομική επιβίωση
της ελληνικής περιφέρειας, όπως είναι
ιστορικά αποδεδειγμένος ο καταλυ-
τικός ρόλος του γεωργικού τομέα
ακόμα και στην αντιμετώπιση εθνικών
καταστροφών, όπως στην αποκατά-
σταση των προσφύγων από τη Μικρά
Ασία το 1922 (καλλιέργεια του καπνού,
καλλιέργεια της αμπέλου, ελαιοκαλ-
λιέργεια κ.ά.). 
Τα τελευταία χρόνια τόσο η φυτική
όσο και η ζωική παραγωγή έχουν
μείνει στάσιμες από πλευράς όγκου
παραγωγής, με τάσεις συρρίκνωσης,
ιδίως το σκέλος της ζωικής παραγωγής,
ενώ το κόστος παραγωγής έχει στα-
θερά αυξητική πορεία. 

Αναπτυξιακός πυλώνας
Σήμερα, που στη χώρα μας σοβεί η
πιο σοβαρή οικονομική κρίση των
τελευταίων δεκαετιών, σήμερα που
η οικονομική κρίση έχει μεταβληθεί
σε ανθρωπιστική, σήμερα που η ανά-
πτυξη έχει μόνιμο αρνητικό πρόσημο,
ο γεωργικός τομέας, η πρωτογενής
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Η δυναμική που εμφανίζει και
πάλι στην Ελλάδα η

πρωτογενής παραγωγή,
αλλά και η προσδοκία

ότι αυτή μπορεί να
εξελιχθεί σε ισχυρό
πυλώνα ανάπτυξης
της εθνικής
οικονομίας,

επιβάλλει να
προσεγγίζουμε 

τις προοπτικές της
ενασχόλησης με τον κλάδο
όχι μόνο με σοβαρότητα και
επαγγελματισμό, αλλά 
και με σύγχρονη ματιά,

προσαρμοσμένη στα νέα
δεδομένα, χωρίς ωστόσο να

ξεχνάμε δοκιμασμένες και
πετυχημένες πρακτικές, που
αποτελούν ζωντανό κομμάτι
της αγροτικής μας παράδοσης. 

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Στον τομέα της ζωικής παραγωγής
τεράστια, νομίζω, είναι τα περι-

θώρια ενασχόλησης με τον κλάδο
της μελισσοκομίας, αφού το μέλι
που παράγεται είναι μακράν ανώτερο
ποιοτικά απ’ όλα τα μέλια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτός βέβαια
από το μέλι, σημαντική προστιθέμενη
αξία στο προϊόν δίνουν και τα υπόλοιπα
προϊόντα της κυψέλης, όπως ο βα-

Κηπευτικά

Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια επέκτασης
της καλλιέργειας πολλών κηπευτικών

(υπαίθριων και υπό κάλυψη) αλλά, επίσης,
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκ-
δηλώνεται για την εισαγωγή στην καλ-

λιέργεια πολλών αυτοφυών λαχανευόμενων.
Σημειώνω ότι τα περισσότερα αυτοφυή λα-

χανευόμενα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά,
ω-3 λιπαρά, βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία

και υδατάνθρακες και γι’ αυτό, εκτός
των άλλων, συνδέονται στενά με τη

μεσογειακή διατροφή, καταχωρι-
σμένη ήδη στην άυλη πολιτιστική

κληρονομιά της Unesco. Σημειώνω

ακόμα ότι στην Κρήτη π.χ. έχουν καταγραφεί πάνω από 100 είδη
αυτοφυών χόρτων που καταναλώνονται ως σαλάτες, ως κύρια
πιάτα και ως συνοδευτικά κύριων πιάτων. Θα αναφέρω δύο πα-
ραδείγματα, ένα γνωστό και ένα σχετικά άγνωστο. Το γνωστό
είναι το καλλιεργούμενο πια σε ευρεία κλίμακα, εξ ολοκλήρου
αυτοφυές παλιότερα, Cichorium spinosum κοινώς Γιαλοράδικο
ή Σταμναγκάθι και το άγνωστο, ως τώρα ως καλλιεργούμενο,
Portulaca oleracea, κοινώς αντράκλα ή γλιστρίδα. Και τα δύο
είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά. 
Στις καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με τη φυτική παραγωγή,
θα ήταν παράλειψη η μη αναφορά μας στην εκμετάλλευση των
μικροφυτιών, όπως η σπιρουλίνα και η χλωρέλλα, που ολοένα
και περισσότεροι καταναλωτές ανακαλύπτουν τα σημαντικά πλε-
ονεκτήματά τους. 

Νέες τάσεις και πεδία δράσης       

Η ελληνική γεωργία

διακρινόταν πάντοτε για το

πλήθος των παραγομένων

ειδών όπως και για 

την εκλεκτή ποιότητά τους,

αποτέλεσμα των ιδανικών

κλιματικών κυρίως

συνθηκών του ελλαδικού

χώρου, αλλά και 

των εκατοντάδων

μικροκλιμάτων 

της ελληνικής επικράτειας 



παραγωγή, προβάλλει ως ένας ανα-
πτυξιακός βραχίονας άμεσης από-
δοσης, που έχει τη δυνατότητα να
συμβάλλει αποφασιστικά στην απά-
λυνση των οικονομικών προβλημάτων
και των συνθηκών επιβίωσης ενός
αριθμού συμπολιτών μας που θα
αποφάσιζε να ασχοληθεί σοβαρά με
αυτόν. 
Συγκλονιστικά ενδιαφέρον είναι το
γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των υποψηφίων «εραστών» του γε-
ωργικού τομέα είναι άνθρωποι νέοι,
μέσου και ανώτερου πνευματικού
επιπέδου, πράγμα που προοιωνίζεται
σοβαρή ενασχόληση με το αντικεί-
μενο απ’ όσους αποφασίσουν τελικά

να ενταχθούν. Γνωρίζουν όλοι αυτοί
ότι η ένταξή τους μπορεί να αποτε-
λέσει μια διαδικασία άμεσης απόδο-
σης και επομένως μια ικανή διέξοδο,
κύρια ή συμπληρωματική, από την
ανεργία και τη φτωχοποίηση. Το γε-
γονός αυτό αποτελεί εν δυνάμει το
πρώτο ενθαρρυντικό στοιχείο για τη
φυγή προς τα εμπρός. 
Οι υποψήφιοι νεογεωργοί και νεο-
κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν την
πρόκληση με σοβαρότητα, μεθοδι-
κότητα και καινοτόμο διάθεση. 

Νέοι «δρόμοι»...
Το ενδιαφέρον των περισσοτέρων,
μετά από πολύπλευρη αναζήτηση,

επικεντρώνεται στην άντληση πλη-
ροφοριών για νέες αλλά και για παλιές
«ξεχασμένες» καλλιέργειες, χωρίς βέ-
βαια να λείπει και το ενδιαφέρον για
ενασχόληση με κάποιον από τους
κλάδους της ζωικής παραγωγής. 
Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες
χορήγησης συμβουλών για την καλ-
λιέργεια της κρανιάς, της τρούφας,
του ιπποφαούς, της στέβιας, της εχι-
νάτσεα, του γκότζι μπέρι, του μύρ-
τιλλου, των άλλων μικρών καρπών,
της αλόης, της φραγκοσυκιάς, της
αρώνιας, της κουινόα και πολλών άλ-
λων.
Σε πολλές περιοχές της χώρας έχει
αρχίσει ξανά η πιλοτική μα και η επι-
χειρηματική καλλιέργεια πολλών

αρωματικών και φαρμακευτικών φυ-
τών, όπως είναι η ρίγανη, το θρούμπι,
το θυμάρι, το μελισσόχορτο, το φα-
σκόμηλο, το δενδρολίβανο, ο βασι-
λικός, το χαμομήλι, ο σιδερίτης (τσάι
του βουνού), ο ύσσωπος, η ματζου-
ράνα, η μέντα, η λεβάντα κ.ά. Επιχει-
ρείται αρωματική και φαρμακευτική
διέξοδος από αρκετούς συμπολίτες
μας, αφού τα προϊόντα των παραπάνω
αναφερόμενων φυτών χρησιμοποι-
ούνται στην αρωματοποιία, στη βιο-
μηχανία καλλυντικών, στην ποτοποιία,
στη μαγειρική, στην παρασκευή φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων κ.ά. Δεν
γνωρίζουν ίσως οι πολλοί ότι υπάρ-
χουν περιθώρια επέκτασης της καλ-
λιέργειας του γλυκάνισου (ούζο - τσί-
πουρο), επανεισαγωγής στην καλ-
λιέργεια του κορίανδρου ή κόλιαντρου
και ότι αυξάνει η αναζήτηση πληρο-
φοριών για τη συστηματική καλλιέρ-
γεια της κάπαρης, όλων αυτών ως
αρωματικών. 

...και παλιοί που ξανανοίγουν
Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για
την καλλιέργεια δύο παλαιών κλω-
στικών φυτών, του λιναριού και της
καννάβεως (του λιναριού και για την
παραγωγή λαδιού) και του σουσαμιού
για την παραγωγή σουσαμέλαιου
(σουσαμοπολτός - ταχίνι - χαλβάς). 
Σημειώστε τα πολύ σημαντικά περι-
θώρια και όχι μόνο που έχει στη χώρα

μας η επέκταση της καλλιέργειας των
οσπρίων (φακές - λαθούρια - λούπινα
- ρεβύθια, μπιζέλια κ.ά.) και των ανοι-
ξιάτικων ψυχανθών, όπως η αραχίδα
(αράπικο φιστίκι) για την παραγωγή
φιστικοβούτυρου, αλλά και όλων των
κτηνοτροφικών, πρωτεϊνούχων ψυ-
χανθών, όπως ο βίκος, η μηδική, τα
τριφύλλια (ετήσια και πολυετή), τα
κτηνοτροφικά κουκιά, το κτηνοτρο-
φικό ρεβύθι, το κτηνοτροφικό μπιζέλι
κ.ά. 
Τώρα, που πάρα πολλές, ποιοτικές
μικροζυθοποιίες έχουν αναπτυχθεί
και αναπτύσσονται στη χώρα μας,
μήπως είναι καιρός να ξαναθυμη-
θούμε την καλλιέργεια του λυκίσκου
που δέσποζε κάποτε στην περιοχή
των Ιωαννίνων; 
Θα μπω όμως ακόμα στον πειρασμό
να υπενθυμίσω στους παλαιότερους
και να επικοινωνήσω στους νεότερους,
καλλιέργειες που όσο παλιές τόσο
και σημαντικές, όπως η ρετσινολαδιά
(για παραγωγή λαδιού κατάλληλου
για τη λίπανση πολύστροφων μηχα-
νών), το φαγόπυρο (με αλεύρι χωρίς
γλουτένη, κατάλληλο για παραγωγή
μπισκότων) και ο τριγωνίσκος ή τρι-
γωνέλλα που οι σπόροι του (της) χρη-
σιμοποιούνται στην παρασκευή του
«παστουρμά», αποτελούν όμως και
πηγή διοσγενίνης, μιας στεροειδούς
σαπωνίνης, που θεωρείται σημαντική
φαρμακευτική ουσία. 

                               ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ
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Δενδρώδεις καλλιέργειες

Στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών, το μέλλον
θεωρείται ευοίωνο για τα ακρόδρυα (φιστικιά, αμυγδαλιά,

φουντουκιά, καστανιά, καρυδιά) στα οποία η χώρα μας
είναι σε σημαντικό βαθμό ελλειμματική και καλύπτει τις
ανάγκες της από εισαγωγές, αλλά και για τη συκιά (σύκα
νωπά αλλά και αποξηραμένα). Τον τελευταίο καιρό
ολοένα και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τη χα-
ρουπιά και τα προϊόντα της (το χαρουπάλευρο για
παραγωγή μπισκότων, αρτοσκευασμάτων μα και
στη ζαχαροπλαστική - κόλα για φινίρισμα
υφασμάτων - δεψικές ουσίες και μια χρω-
στική, αλλά και αλκοόλη κ.ά.), ενώ το
σύνολο σχεδόν του καταναλισκόμενου
κάθε χρόνο κουκουναριού εισάγεται. 
Στις νότιες και θερμές περιοχές της χώρας
«πρόκοψε» μετά από αρκετές προσπάθειες παλαιότερων,

εμπνευσμένων συναδέλφων το αβοκάντο, τα περιθώρια
σημαντικών εξαγωγών του οποίου είναι μεγάλα, ενώ
σήμερα η ίδια προσπάθεια καταβάλλεται για την εισαγωγή
στην καλλιέργεια του μάνγκο. 

Ζωική παραγωγή

         στον αγροτικό τομέα

σιλικός πολτός, η γύρη, η πρόπολη,
το δηλητήριο, τα οποία χρησιμοποι-
ούνται στη βιομηχανία καλλυντικών,
στη βιομηχανία ευρύτερα της περι-
ποίησης του ανθρωπίνου σώματος
αλλά και ως προϊόντα μελισσοθεραπείας. 
Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της κο-
νικλοτροφίας και της εκτροφής γα-
λοπούλας και αυξάνεται εκ νέου το
ενδιαφέρον για κλάδους της ζωικής
παραγωγης χαμηλής σημασίας, όπως
οι πάπιες και οι χήνες. Δεν θα μιλήσω
για τα σαλιγκάρια, γιατί εκεί τα πράγματα
χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση
και προσοχή. 
Η πρωτογενής παραγωγή εμφανίζεται
στις μέρες μας με ένα διαφορετικό
πρόσωπο από ό,τι παλιότερα και μια

διαφορετική δυναμική. Εμείς όλοι εί-
μαστε υποχρεωμένοι να φωτίσουμε
αυτό το διαφορετικό πρόσωπο και να
αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη
διαφορετική δυναμική. Αυτό δεν
μπορεί να γίνει παρά μόνο με συνδυασμό
παλιών και νέων δεδομένων, παλιών
επιτυχημένων συνταγών και νέων και-
νοτόμων δράσεων. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση πρέπει να στραφούμε για
την παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας και για να ξαναγίνει η ενα-
σχόληση με τη γεωργία η ευγενέστερη
ασχολία, όπως διακήρυττε στην αρ-
χαιότητα ο Ξενοφών. 
Ξέρω, ξέρω! Θα μου πείτε υπερβολές.
Η υπερβολή, όμως, είναι στοιχείο προ-
όδου… 

Το μεγαλύτερο ποσοστό

των υποψηφίων

«εραστών» 

του γεωργικού τομέα είναι

άνθρωποι νέοι, μέσου και

ανώτερου πνευματικού

επιπέδου, πράγμα που

προοιωνίζεται σοβαρή

ενασχόληση με 

το αντικείμενο απ’ όσους

αποφασίσουν τελικά 

να ενταχθούν 



www.xrimaonline.gr   info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 98ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

> 11

«ΚΟΝΤΡΑ» ΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ;
Γαλλία και Γερμανία
επαναπροσδιορίζουν
την κοινή τους πορεία

ΔΙΠΛΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ Χ.Α.
Εκλογολογία και
αναδυόμενες θέτουν σε
δοκιμασία την ανοδική
τάση
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ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ!
Ξεκινά το μεγάλο «ξεσκαρτάρισμα»
των υπερδανεισμένων εισηγμένων

8+1 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2014
ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τί αλλάζει σε όρια
ηλικίας, συντάξεις και
εφάπαξ για 600.000
ασφαλισμένους
Ολική ανατροπή από 
το 2015: Μόνο 
τη βασική σύνταξη 
των 360 ευρώ θα
χρηματοδοτεί το κράτος!
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ΠΑΡΑΛΥΤΗ
ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗ (ΝΕΑ) ΚΡΙΣΗ 
Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Η χώρα δοκιμάζεται και
πάλι έντονα και η ηγεσία
της παρακολουθεί
αμήχανη…

n Σε αμερικανικά χέρια η επιστροφή 
της Ελλάδας στον διεθνή δανεισμό

n Γιατί τορπιλίζει τις προσπάθειες 
της ελληνικής κυβέρνησης το Βερολίνο > 3

ΟΥΖΟ
ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ
Η ΕΞΟΔΟΣΗ ΕΞΟΔΟΣ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ;ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ;
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ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 35 | Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ.: 210 7256 050, 210 9249 571 -2 | FAX: 210 9249 573 | email: info@xrimaonline.gr

Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Στα χέρια του προέδρου της Ου-
κρανίας βρίσκεται το «κλειδί»
για την εκτόνωση της κρίσης
που έχει φέρει τη χώρα στο
χείλος του χάους. Η παραίτηση
της κυβέρνησης Αζάροφ (έμ-
πιστου του προέδρου) δεν ικα-
νοποίησε την αντιπολίτευση, η

οποία ζητά παραίτηση του ίδιου
του Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Από
την πλευρά του ο πρόεδρος, σε
μια νέα κίνηση καλής θέλησης,
κάλεσε το Κοινοβούλιο να συ-
ζητήσει μέτρα για αμνήστευση
όσων διαδηλωτών έχουν συλ-
ληφθεί κατά τις κινητοποιήσεις,
με την προϋπόθεση όμως απο-
χώρησης των διαδηλωτών από
τις συγκεντρώσεις και τα κατει-
λημμένα κυβερνητικά κτίρια.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πα-
ρέμβαση Πούτιν κατά της «ανά-
μιξης» χωρών της Ε.Ε. στην ου-
κρανική κρίση, δεν θεωρείται
ότι βοηθάει. Όμως, ο Γιανουκόβιτς
δείχνει παγιδευμένος… 
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Η ιστορία της 16χρονης που
κακοποιήθηκε βάναυσα από
ένα νεαρό Πακιστανό στην Πάρο,
το καλοκαίρι του 2012, ήρθε
ξανά στην πρώτη γραμμή της
επικαιρότητας, με αφορμή την
καταδίκη του δράστη σε ισόβια
και 25 χρόνια κάθειρξη. Ο πέ-

λεκυς της Δικαιοσύνης έπεσε
βαρύς, ο αρχικά εμφανιζόμενος
ως αμετανόητος δράστης ζήτησε
συγγνώμη για ό,τι έκανε, ωστόσο
αυτό που προκάλεσε ανατριχίλα
στο ακροατήριο του δικαστηρίου
ήταν οι καταθέσεις της μητέρας
και των μελών της οικογένειας
της Μυρτούς. Όχι μόνο για τα
όσα έγιναν, αλλά και για την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται
σήμερα η κοπέλα. «Το παιδί
μου δεν θα ξαναγίνει ποτέ όπως
ήταν. Ζητώ την καταδίκη του
(…) για να δικαιωθεί το παιδί
μου» είπε η μητέρα της. Ας ελ-
πίσουμε μετά τη δικαίωση να
έρθει και ένα θαύμα… 
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Η διάσημη ηθοποιός θα διαφη-
μίσει διεθνώς την Τουρκία! Το
τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού επέλεξε το ανα-
γνωρίσιμο και δημοφιλές πρό-
σωπο της Τζούλιαν Μουρ για να
πρωταγωνιστήσει στη διαφη-
μιστική καμπάνια της χώρας στο

εξωτερικό. Σύμφωνα με την
εφημερίδα Hürriyet, το σχετικό
διαφημιστικό σποτ αναμένεται
να ολοκληρωθεί αυτές τις μέρες
και θα παρουσιαστεί αρχικά στην
Τουρκία μέσα στο Φεβρουάριο.
Εκτός από τη Μουρ, το τουρκικό
υπουργείο συνεργάζεται και με
4 καταξιωμένους φωτογράφους,
μεταξύ των οποίων και ο Στιβ
ΜακΚάρι, ο οποίος τράβηξε την
περίφημη φωτογραφία της Αφ-
γανής με τα πράσινα μάτια, που
έγινε εξώφυλλο στο National
Geographic. Παρά τα προβλήματά
τους, οι Τούρκοι συνεχίζουν να
επενδύουν στον τουρισμό, που
τους αποφέρει μεγάλα κέρδη. 
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Ευτυχώς δεν έχουμε 
γίνει (ακόμη) Αργεντινή

Να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς ζωής –όσο αυτό
είναι εφικτό– προσπαθεί η Κεφαλονιά, που μετρά ακόμα
πληγές από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, την πε-

ρασμένη Κυριακή και ενώ η γη συνεχίζει να… τρέμει από την
έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Η απόγνωση όσων έχασαν
τα σπίτια τους, ο τρόμος από τους συνεχείς μετασεισμούς, αλλά
και η ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινα
θύματα, είναι το μίγμα που καθορίζει την καθημερινότητα του
νησιού την τελευταία εβδομάδα. Η κυβέρνηση, πάντως, δια του
ίδιου του πρωθυπουργού, που βρέθηκε δίπλα στους πληγέντες,
εξέφρασε τη βούληση να επουλωθούν το συντομότερο δυνατό
οι πληγές που άνοιξε στο νησί ο σεισμός. Ο κ. Σαμαράς διεμήνυσε,
ακόμα, ότι η Κεφαλονιά «συνεχίζει να αποτελεί έναν πανέμορφο
και απολύτως ασφαλή τουριστικό προορισμό». Και αυτό πρέπει
να στηριχθεί έμπρακτα απ’ όλους…

«Η εμπειρία μου σαν πρωθυπουργός της
Ελλάδας, όταν η χώρα βρισκόταν
στο μάτι του κυκλώνα, με έχει
οδηγήσει στην πεποίθηση πως
όλες οι προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει η παγκόσμια οικο-
νομία έχουν έναν κοινό πα-
ρανομαστή, που δεν έχουμε

βρει ακόμη το θάρρος να
αντιμετωπίσουμε: τις

ανισότητες»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πρώην πρωθυπουργός

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Η
κρίση στην Αργεντινή ξύπνησε μνήμες του 1997, όταν
κατέρρευσαν οι αναδυόμενες αγορές, δημιουργώντας
παγκόσμια αναταραχή. 

Το πέσο, το νόμισμα της Αργεντινής, υποχώρησε μόνο την
περασμένη Πέμπτη κατά 17,5%! Συνολικά, η υποτίμησή του
από το 2013 ανέρχεται στο 35%. 
Ο πληθωρισμός καλπάζει (με ρυθμό που σύμφωνα με τα
ανεπίσημα στοιχεία φτάνει το 30%), το νόμισμα της υποτιμάται
συνεχώς (το 2000, η ισοτιμία του πέσο ήταν 1:1 με το δολάριο,
σήμερα σε 1 δολάριο αντιστοιχούν… 12 πέσο), ενώ το 48%
του πληθυσμού εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα φτώχειας. 
Οι δυσάρεστες εξελίξεις στην Αργεντινή, όπου η δυστυχία και
η φτώχεια συνεχίζονται, 14 χρόνια μετά την επίσημη χρεοκοπία,
μεταφέρουν ισχυρό μήνυμα για τους Έλληνες λαϊκιστές
πολιτικούς, αλλά και την κοινωνία. 
Αποδεικνύουν ότι η χρεοκοπία ενός κράτους αποτελεί γεγονός
με μακροχρόνιες συνέπειες, που ξεπερνιούνται δύσκολα. Ούτε
«μαγικές λύσεις» υπάρχουν, ούτε η αθέτηση υποχρεώσεων
λησμονείται με ευκολία από το διεθνές περιβάλλον. 
Μία πολιτική κρίση στην Τουρκία έχει ως συνέπεια την κάθετη
πτώση της τουρκικής λίρας, στέλνοντας μήνυμα στους Έλληνες
λαϊκιστές που τελευταία έχουν «αγαπήσει» τη δραχμή. 
Φανταστείτε να είχαμε τη δραχμή, πόση υποτίμηση θα είχε
υποστεί, σε μία πολιτική κρίση στην Ελλάδα. 
Δεν αντέχει στη λογική η σκέψη ότι θα… σκίσουμε μνημόνια.
Είναι εκτός πραγματικότητας όποιος νομίζει ότι θα δανείζεται
χωρίς όρους, εκτός αν φαντάζεται ότι η Ελλάδα θα βγει στο
ευρώ θα τυπώσει πληθωριστικό νόμισμα και θα πληρώνουμε
υψηλούς μισθούς. 
Ο Αλέξης Tσίπρας έχει δηλώσει, πριν από μερικούς μήνες στη
Βουλή, με τη σιγουριά και το περισπούδαστο ύφος που χρη-
σιμοποιεί όταν μιλάει: "Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή»!
Όμως η Ελλάδα, ευτυχώς, ακόμη έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα
έναντι των υπολοίπων αναπτυσσόμενων οικονομιών, το
σταθερό νόμισμα, το ασφαλές ευρώ. 



Η
ελληνική κυβέρνηση, όπως
είχε γράψει από τις αρχές
του 2014 το «XΡΗΜΑ plus»,
σχεδιάζει την έξοδο στις

αγορές, ακόμη και πριν από τις ευ-
ρωεκλογές. Όμως, η τελευταία ανα-
ταραχή στις αναδυόμενες αγορές
έστειλε την απόδοση του 10ετούς ομο-
λόγου στα υψηλότερα επίπεδα του
έτους, γεγονός που προκαλεί εμπόδια
στα σχέδια της κυβέρνησης, εάν αυτή
η  αναταραχή παραταθεί χρονικά. 
Την ίδια ώρα αναπτύσσεται μία «κόντρα»
μεταξύ ΔΝΤ-ΗΠΑ και της Γερμανίας,

με επίκεντρο αυτή τη φορά τα σχέδια
της Ελλάδας για πρόωρη έξοδο στις
αγορές.  Οι ΗΠΑ με τις αμερικανικές
τράπεζες φαίνεται ότι είναι πρόθυμες
να στηρίξουν δυναμικά μια έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές, ενώ η Γερμανία,
μέσω δηλώσεων κυβερνητικών αξιω-
ματούχων της, προσπαθεί να μπλοκάρει
μία τέτοια προσπάθεια. 
Το Βερολίνο τορπιλίζει ανοικτά τις
προσπάθειες της Ελλάδας στην κα-
τεύθυνση επιστροφής στις αγορές για
δανεισμό, εντός του τρέχοντος έτους,
2014.  «Αμφιβάλλω για τη δυνατότητα

της Ελλάδας να επιστρέψει στις αγορές»,
δήλωσε ο Christoph Schmidt, εις εκ
των Γερμανών σοφών και σύμβουλος
της Γερμανίδας Καγκελαρίου A. Μέρκελ,
σε συνέντευξή του στη Real Νews. 
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί άρθρο
των «Financial Times», επικαλούμενο
Ευρωπαίους αξιωματούχους για την
Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο η επι-
στροφή της Ελλάδας στις αγορές
μοιάζει όπως ένα μπουκάλι ούζο για
ένα αλκοολικό. 
Στο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι η

Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει
ακόμη στις αγορές, καθώς εκτιμάται
ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί προ-
άγγελος νέων προβλημάτων, τόσο για
τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης όσο
και για την ίδια τη χώρα. 

Τί πραγματικά
«φοβούνται» στη Γερμανία; 
Μία επιτυχής άντληση μακροπρόθεσμου
δανεισμού θα ενισχύσει τη θέση της
κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις
με τους εταίρους της στην Ευρωζώνη.
«Έχοντας αποδείξει ότι μπορεί και πάλι
να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές,
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
θα μπορέσει να αντισταθεί σε νέα
μέτρα λιτότητας. Θα έχει τη χρηματο-
οικονομική ευελιξία και τα περιθώρια

για να αντιμετωπίσει τις χειρότερες
κοινωνικές επιπτώσεις της λιτότητας»,
εκτιμούν οι FT. 
Από την άλλη, όμως, αναφέρει ότι η
πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
θα αποδυναμώσει τα επιχειρήματα της
Ελλάδας για περαιτέρω χρηματοοι-
κονομική στήριξη ή για βοήθεια στη

μείωση του χρέους, μέσω είτε επιμή-
κυνσης της διάρκειας των δανείων
είτε μείωσης των επιτοκίων. 

Τα σχέδια της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση, εκτιμά πως με την έξοδο
στις αγορές, σε συνδυασμό με διευ-
θέτηση του χρέους και τη διανομή του
πρωτογενούς πλεονάσματος, θα απο-
τελέσει ισχυρά πολιτικά όπλα ενόψει
της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. 
Συγκεκριμένα, συζητείται το ύψος της
έκδοσης να είναι 2 έως 4 δισ. ευρώ
και να καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος
της μέσω συμφωνίας με ιδιώτες. 
Το επιτόκιο των νέων ομολόγων δεν
θα είναι άνω του 7% και μικρότερο
του 5%, ενώ τα ομόλογα θα είναι
3ετούς ή 5ετούς διάρκειας, με την κυ-
βέρνηση να δεσμεύεται πως όποια
κεφάλαια αντληθούν να διοχετευτούν
αποκλειστικά στην κάλυψη μέρους
του χρηματοδοτικού κενού. 
«Η χρεοκοπημένη χώρα του ευρώ
θέλει να επιστρέψει φέτος στις αγορές,
αλλά οι ισχυροί της πολιτικής και οι-
κονομικής σκηνής στο Νταβός δεν το
πιστεύουν και σχεδόν κανείς δεν θέλει
να μιλά γι’ αυτό», αναφέρει ρεπορτάζ
από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ,
που δημοσιεύει το γερμανικό οικονομικό
περιοδικό Wirtschastswoche, υπό τον
τίτλο «Θέμα ταμπού η Ελλάδα». 
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Η ελληνική κυβέρνηση, όπως είχε γράψει από 
τις αρχές του 2014 το «XΡΗΜΑ plus», σχεδιάζει 
την έξοδο στις αγορές, ακόμη και πριν από 
τις ευρωεκλογές. Όμως, η τελευταία αναταραχή
στις αναδυόμενες αγορές έστειλε την απόδοση
του 10ετούς ομολόγου στα υψηλότερα επίπεδα 
του έτους, γεγονός που προκαλεί εμπόδια 
στα σχέδια της κυβέρνησης, εάν αυτή η  αναταραχή
παραταθεί χρονικά. 

Ούζο σε αλκοολικό η επιστροφή
της Ελλάδας στις αγορές; 

«ΚΟΝΤΡΑ» ΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 

ΗΕλλάδα θα πρέπει να βγει στις
αγορές. Τα δάνεια τελειώνουν

το Μάιο του 2014, τα σχέδια του
Oργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είναι η Ελλάδα να
βγει στις αγορές μέσω έκδοσης
5ετούς ομολόγου. 
Η κυβέρνηση με τη συνεργασία
ξένων επενδυτικών οίκων (Goldman
Sachs, Morgan Stanley, UBS και
Μerrill Lynch/Bank of America)
έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την
επιστροφή στις αγορές. 
O επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Στέλιος
Παπαδόπουλος, βρέθηκε στη Νέα
Υόρκη για να ρίξει «γέφυρες» προς
υποψήφιους επενδυτές. 
«Οι Αμερικάνοι φαίνεται να πι-
στεύουν περισσότερο σε εμάς απ’
όσο οι Ευρωπαίοι, γι’ αυτό πρέπει
να ξεκινήσουμε από εκεί», ανέφερε

σε συζητήσεις παράγοντας του οι-
κονομικού επιτελείου της κυβέρ-
νησης που μετέχει στο σχεδιασμό
για τη σταδιακή επάνοδο της χώρας
μας στις διεθνείς αγορές. Μπορεί
οι Ευρωπαίοι εταίροι να μην έχουν
ξεκαθαρίσει πότε και πώς ακριβώς
θα βοηθήσουν στην ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, όπως έχουν δε-
σμευτεί να πράξουν μέσα στο 2014,
αλλά οι Αμερικανοί επενδυτές φαί-
νονται σχετικά πρόθυμοι να αγο-
ράσουν κρατικά ομόλογα που θα
εκδώσει το ελληνικό Δημόσιο. 
Πολλές φορές και με ηχηρές πα-
ρεμβάσεις στην Ε.Ε., μεσούσης της
κρίσης της ελληνικής οικονομίας,
η αμερικανική κυβέρνηση έχει στη-
ρίξει την Ελλάδα, απαιτώντας από
τους Ευρωπαίους να κρατήσουν την
Ελλάδα στο ευρώ και να βοηθήσουν

την ελληνική οικονομία να βγει από
το τούνελ.  Η «αμερικανική βοήθεια»
προς την Ελλάδα παρέχεται με δύο
τρόπους: Με τον… εκβιασμό του
ΔΝΤ προς τη Γερμανία να προχωρήσει
σε επιμήκυνση του ελληνικού προ-
γράμματος, αλλά κυρίως να «κου-
ρέψει» το χρέος του επίσημου τομέα,
καθώς και με την ενεργή παρουσία
των δύο μεγάλων αμερικανικών
επενδυτικών οίκων, Goldman Sachs,
Morgan Stanley και Bank of Ame-
rica-Merrill Lynch στην ελληνική
χρηματιστηριακή αγορά και στην
αγορά ελληνικών ομολόγων. 
Μετά την εκλογή της κυβέρνησης
Σαμαρά, «αμερικανική βοήθεια»
παρέχεται μέσω των αμερικανικών
επενδυτικών οίκων της Goldman
Sachs και της Morgan Stanley, δια-
μέσου των θετικών εκθέσεων για

τις προοπτικές της ελληνικής οι-
κονομίας και της ενεργούς συμμε-
τοχής τους στο ράλι της ελληνικής
χρηματιστηριακής αγοράς (Goldman
Sachs), αλλά και στην ελληνική
αγορά ομολόγων (Morgan Stanley). 
Μάλιστα, η Goldman Sachs, ο άλλοτε
ισχυρός επιθετικός κερδοσκόπος
κατά της Ελλάδας (!), όταν ακόμη
δεν είχε ακόμη απομακρυνθεί ο κίν-
δυνος ενός Grexit, πριν τις δηλώσεις
στήριξης της Ελλάδας από τους Ευ-
ρωπαίους αξιωματούχους, με έκθεσή
της έδινε ψήφο εμπιστοσύνης στον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ
σε εκθέσεις της τόνιζε τα επιτεύγματα
της ελληνικής προσπάθειας, πη-
γαίνοντας κόντρα στο ρεύμα των
περισσότερων «έγκυρων» αναλύ-
σεων, που έκαναν λόγο για έξοδο
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. 

4 Σε αμερικανικά χέρια η επιστροφή στις αγορές



Η
κυβέρνηση της προέδρου
Κριστίνα Φερνάντες-Κίρ-
τσνερ αγωνίζεται να προ-
στατεύσει τα χαμηλά απο-

θέματα της κεντρικής τράπεζας της
χώρας, που μειώθηκαν πέρυσι κατά
30% και έπεσαν αυτόν τον μήνα κάτω
από τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Στην αρχή της περασμένης εβδομάδας,
η κυβέρνηση επέβαλε αυστηρούς ελέγ-
χους στις διαδικτυακές αγορές αγαθών
από το εξωτερικό, ώστε να σταματήσει
η αυξανόμενη κατανάλωση σε δολάρια.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κινεζικά
προϊόντα, που εξαιτίας του πληθωρισμού
(30%) είναι φτηνότερα όταν παραδί-
δονται στο σπίτι από το εξωτερικό σε
σχέση με την αγορά τους στα εγχώρια
καταστήματα. 
Την περασμένη Παρασκευή, η κυβέρ-
νηση έκανε στροφή 180 μοιρών και
ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει τους
ελέγχους στην αγορά δολαρίων. Και

τη Δευτέρα άλλαξε ξανά γραμμή! Ο
υπουργός Οικονομικών Άξελ Κιτσιλόφ
δήλωσε στην εφημερίδα «Pagina 12»
ότι ο φόρος στις αγορές, μέσω πιστωτικής
κάρτας, που γίνονται σε δολάρια δεν
θα μειωθεί τελικά από το 35% στο
20%, όπως ο ίδιος είχε ανακοινώσει.
Ο φόρος θα μειωθεί, πάντως, για τις
αγορές που γίνονται σε μετρητά. Και
τα υπόλοιπα μέτρα που είχαν αναγγελθεί
θα ισχύσουν κανονικά από αυτή την
εβδομάδα, όπως η δυνατότητα των
Αργεντινών να αγοράζουν πέσος για
την προσωπική τους αποταμίευση. 
Το δολάριο ανατιμήθηκε πέρυσι από
τα 8 στα 13 πέσος, ενώ η κεντρική
τράπεζα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί
–και να χάνει– αποθέματα σε μια προ-
σπάθεια να ασκεί έναν έλεγχο στο δο-
λάριο. Η μάχη αυτή χάθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα με την κατάρρευση
του πέσο.
Ξεχνώντας την οικονομική τύχη της

χώρας, η Φερνάντες χαρακτήρισε την
τελευταία δεκαετία –οπότε κυβέρνησαν
την Αργεντινή ο σύζυγός της και η
ίδια– «νικηφόρα». 
Για την 68χρονη Άιντα Έντερ, που τις
τελευταίες 40 ημέρες δεν έχει ρεύμα
στη μεσοαστική γειτονιά Αλμάγκρο, ο
χαρακτηρισμός αυτός μοιάζει με ανέκ-
δοτο. «Δεν υπάρχει σχέδιο, η πρόεδρος
δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα,
είναι χαμένη όπως η Αλίκη στη Χώρα
των Θαυμάτων» λέει η Έντερ, που χρει-
άστηκε να φύγει από το διαμέρισμά

της. Το ίδιο αναγκάστηκαν να κάνουν
και χιλιάδες γείτονές της. 
Οι οικονομικοί παρατηρητές επιρρίπτουν
την ευθύνη για την ενεργειακή κρίση
στη λαϊκιστική πολιτική της κυβέρνησης,
η οποία διατηρεί με τεχνητό τρόπο τις
τιμές του ηλεκτρικού χαμηλά για να
συγκαλύψει τον πληθωρισμό. Οι εται-
ρείες δεν μπορούν έτσι να επενδύσουν
στη συντήρηση των πυλώνων. Η κυ-
βέρνηση αρνείται αυτές τις κατηγορίες
και υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός
τροφοδοτείται από αντικυβερνητικούς
επιχειρηματίες.

Μαθημένοι…
Η Αργεντινή έχει ξαναζήσει τέτοιες κρί-
σεις. Ο υπερπληθωρισμός του 1989 –
όταν οι μηνιαίες αυξήσεις των τιμών
έφτασαν κάποια στιγμή το 197% και
οι διακοπές ρεύματος ήταν και πάλι
συνεχείς– προκάλεσε την πτώση της
κυβέρνησης του Ραούλ Αλφονσίν. Δώ-
δεκα χρόνια αργότερα, το 2001, μια
ανάλογη κρίση ανάγκασε τον πρόεδρο
Φερνάντο ντε λα Ρούα να παραιτηθεί
και οδήγησε στο μεγαλύτερο «κούρεμα»
του χρέους στην ιστορία. 
Ο Νέστορ Κίρτσνερ έβγαλε την Αργεντινή
από την κρίση και η οικονομική ανάπτυξη
που ξεκίνησε επί των ημερών του συ-
νεχίστηκε και επί προεδρίας της συζύγου
του. Οι ψηφοφόροι αντέδρασαν με εν-
θουσιασμό, χαρίζοντας στο ζεύγος
τρεις συνεχόμενες θητείες. Όμως ο εν-
θουσιασμός αυτός έχει πλέον εξαφα-
νιστεί, καθώς η χώρα βασανίζεται από
τον υψηλό πληθωρισμό, τη μεγάλη
εγκληματικότητα και την εκτεταμένη

διαφθορά.  Τα προβλήματα αυτά, μαζί
με ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα,
προκάλεσαν την κατάρρευση του πέσο.
Το νόμισμα της Αργεντινής έπεσε την
περασμένη Πέμπτη κατά 11%, με την
κυβέρνηση να παρακολουθεί χωρίς
να προχωρεί σε επίσημη υποτίμηση,
αφού η πρόεδρος είπε πέρυσι ότι δεν
θα επιτρέψει ξανά κάτι τέτοιο. 

«Αυτοσχεδιάζουν»;
Με τη Φερνάντες να απέχει ουσιαστικά
από τα καθημερινά της καθήκοντα
μετά την εγχείρηση που έκανε τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο, η κυβέρνηση δείχνει
αποσυντονισμένη. 
Οι περισσότερες ανακοινώσεις γίνονται
από τον γραμματέα της κυβέρνησης,
τον Χόρχε Καπιτάνιτς και τον υπουργό
Οικονομικών Αξελ Κιλιτσόφ, ο οποίος
φέρεται να είναι ο εμπνευστής του σχε-
δίου να αφήνεται το πέσο να χάνει την
αξία του χωρίς να ανακοινώνεται υπο-
τίμηση. 
«Η κυβέρνηση αυτοσχεδιάζει», έγραψε
σε ένα τουίτ ο πρώην διοικητής της
κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής
Μαρτίν Ρεντράδο, ο οποίος απολύθηκε
από τη Φερνάντες το 2010. «Τα μέτρα
που λαμβάνονται αυξάνουν την πα-
ράλυση και την αβεβαιότητα».
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν
και εκατοντάδες τραυματίστηκαν τον
περασμένο μήνα, όταν ένα κύμα λεη-
λασιών των σούπερ μάρκετ επεκτάθηκε
σε όλη τη χώρα. Τα αίτια ήταν η αύξηση
των τιμών των τροφίμων και η απεργία
των αστυνομικών, που ζητούσαν υψη-
λότερους μισθούς…
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Αργεντινή: «Παράλυτη» 
μπροστά στην (νέα) κρίση
Μετά την ξαφνική κατάρρευση του πέσο,
την περασμένη εβδομάδα, πολλοί
κάτοικοι της Αργεντινής φοβούνται ότι 
η χώρα τους οδηγείται σε ένα νέο
επεισόδιο των κρίσεων, που φαίνεται 
να πλήττουν την οικονομία της χώρας
αυτής μια φορά κάθε δέκα χρόνια…

«Η κυβέρνηση
αυτοσχεδιάζει»
σχολιάζει ο πρώην
διοικητής της κεντρικής
τράπεζας της
Αργεντινής Μαρτίν
Ρεντράδο,
προσθέτοντας ότι 
«τα μέτρα που
λαμβάνονται αυξάνουν
την παράλυση και 
την αβεβαιότητα» 

Αναδημοσίευση από τον



Τ
ο επιχειρείν στην Ελ-
λάδα αντιμετωπίζει τε-
ράστιο πρόβλημα ρευ-
στότητας! Εταιρείες που

δραστηριοποιούνται μόνο στην
εγχώρια αγορά «βλέπουν» το
«λουκέτο» ως λύση-μονόδρομο!
Καταθέτουν αιτήσεις υπαγωγής
στο άρθρο 99 του πτωχευτικού
κώδικα, στην προσπάθειά τους
να προστατευθούν από τους πι-
στωτές τους. Ωστόσο, λίγες είναι
εκείνες που κατορθώνουν να
ενταχθούν σε αυτό. 
Τα δάνεια επιχειρήσεων, κορυ-
φαίων, αλλά και μικρομεσαίων,
εισηγμένων και μη που δεν
έχουν αποπληρωθεί, αποτελούν
«βραδυφλεγής βόμβα» στα
γκισέ των τραπεζών, οι οποίες
με τη σειρά τους έχουν «σκλη-
ρύνει» τη στάση τους προς τους
οφειλέτες. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
όροι των τραπεζών στις εισηγ-
μένες για να μην τραβήξουν
το… σωλήνα είναι επώδυνοι και
αφορούν πρωτίστως τις αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου. 
Είναι ξεκάθαρο! Οι πιστωτές ζη-
τούν από τους μετόχους να «βά-
λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη»,
στηρίζοντας οι ίδιοι τα όποια εγ-
χειρήματά τους. Η γραμμή αυτή
των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων θεωρείται αναγκαία, σύμ-
φωνα με παράγοντες της εγ-
χώριας αγοράς, προκειμένου
να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος
ρυθμίσεων των δανείων, που
είναι και το ζητούμενο. Τραπεζικοί

κύκλοι αναφέρουν, δε, πως τα
τελεσίγραφα θα εκπνεύσουν με
τη λήξη του πρώτου τριμήνου
του τρέχοντος έτους, που ση-
μαίνει πως κάπου κοντά εκεί
στην άνοιξη, οι διοικήσεις των
εισηγμένων θα πρέπει να έχουν
τραβήξει το δρόμο τους. Να
έχουν λάβει αποφάσεις περί
ΑΜΚ, στις οποίες οι ίδιοι μέτοχοι
καταρχήν να έχουν ρίξει το πε-
ρισσότερο ρευστό.

Τα πρώτα «θύματα»
Το… πιστόλι στον κρόταφο των
εγχώριων ιχθυοκαλλιεργειών
βάζουν οι ελληνικές τράπεζες,
καθώς ο κλάδος είναι εκείνος
που χρήζει προτεραιότητας ως
προς την εξεύρεση άμεσης λύσης
στο αδιέξοδο, όπου βρίσκεται. 
Πρώτον, γιατί είναι η κυρίαρχη
εξαγώγιμη αγορά και δεύτερον
διότι το υπουργείο Οικονομικών

πιστεύει πως πρόκειται για έναν
από τους οκτώ αναδυόμενους
«αστέρες» της ελληνικής οι-
κονομίας. 
Οι κορυφαίοι «παίκτες» σταμά-
τησαν τις μεταξύ τους συζητήσεις
περί συνεργειών και άφησαν το
λόγο στις τράπεζες. Οι τελευταίες,
με τη σειρά τους, έστειλαν στις
ηγεσίες των εισηγμένων το μή-
νυμα ότι είτε θα βάλουν ευρώ
για να σώσουν τα μαγαζιά τους
είτε θα παραδώσουν τη διοίκηση. 
Δεύτερο «θύμα» αποτελούν οι
ακτοπλοϊκές. 
Η «αιμορραγία» που παρατηρείται
στον κλάδο είναι τόση, που οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε αυτόν χρειάζονται κάθε λίγο
και λιγάκι ένεση ρευστότητας,
σε μία περίοδο, όπου η τακτική
αυτή απαγορεύεται! 
Πληροφορίες αναφέρουν πως
προ ολίγων ημερών τράπεζα,
η οποία έχει χορηγήσει τα πε-
ρισσότερα δάνεια στον κλάδο,
συγκέντρωσε τους εκπροσώπους
των ακτοπλοϊκών εταιρειών,
ζητώντας τους να εξετάσουν
αφενός το ενδεχόμενο συγχω-
νεύσεων και αφετέρου κινήσεις
εξορθολογισμού του κλάδου.
Κύκλοι της αγοράς, πάντως,
επισημαίνουν πως οι τελευταίες
κινήσεις των τραπεζών, δηλαδή
τα τελεσίγραφα, είναι «ύποπτες»,
με την έννοια ότι μπορεί μέσω
των ΑΜΚ ή των συνενώσεων
που ζητούν από τις εισηγμένες
να γίνονται καθαρά προς πίστωση
χρόνου… 
Αξίζει να σημειωθεί πως ανα-
φορικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες,
οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν
μετά τον Απρίλιο.
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Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους
της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική
Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014, στις 12:00 το
μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου
Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με

εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό
και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα
του έτους 2013.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις
λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και
των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013 μετά της
Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο
71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ
831.149.203.-, ως εξής:
- Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή 
σε 19.864.886 μετοχές / ευρώ 13.349.203.

- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο  ευρώ 817.800.000.
5. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολι-
τικής.
6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του
Γενικού Συμβουλίου.
7. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμ-
βουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του
έτους 2013.
9. Εκλογή Συμβούλων.
10.Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
11.Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών
των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον
εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία
του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά
Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.),
στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη
της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, εν προκειμένω του Σαββάτου 22 Φεβρουαρίου 2014
(ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών
του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών
το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από
εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο
μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον
συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75)
μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη
2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί
αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)-
του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή
δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την
επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής
της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται για
τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού

(όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που
κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄
250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί
εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη
νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών
συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς
αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο
άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση
δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε
δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο
του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από
24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7
περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση
καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος
Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία
εισόδου τους μέχρι και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων
Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται
εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συ-
νέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό
οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμ-
ματείας της Τράπεζας της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν
από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
ήτοι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, συμπληρωμένο
και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το
οποίο είναι διαθέσιμο και στον ιστοχώρο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr
στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική
Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου
χρόνου.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια
προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά
τους έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη
κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει
σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκ-
προσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω
διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που μέτοχος χορηγεί σε
τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου βάσει
σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του
άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική
μορφή στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr
στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα κείμενα των εν λόγω πλη-
ροφοριών και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την
Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της
Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064 και 210-320
3288, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

«Βροχή» πέφτουν τα τελεσίγραφα από τις ελληνικές τράπεζες
στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που βρίσκονται
στο «κόκκινο», όπου τους οδήγησε ο υπέρογκος δανεισμός.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)

Τελεσίγραφο τραπεζών:
Βάλτε το χέρι στην τσέπη!

Οι όροι των
τραπεζών στις
εισηγμένες για να
μην τραβήξουν 
το… σωλήνα είναι
επώδυνοι και
αφορούν πρωτίστως
τις αυξήσεις
μετοχικού
κεφαλαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ



Μηνύματα προς το εσωτερικό του
κόμματός του αλλά και προς την
κοινωνία, στην κατεύθυνση της

αλλαγής του κλίματος, της δημιουργίας
ελπίδας για ανάκαμψη της οικονομίας και
ενίσχυση των ασθενέστερων πολιτών,
αλλά και στην κατεύθυνση της πολιτικής
σταθερότητας για τη χώρα, περιλάμβανε
η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Κοινο-
βουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., την Πέμπτη.
«Η χώρα υπέφερε και υποφέρει, αλλά
τώρα βγαίνει από την κρίση» είπε ο πρω-
θυπουργός, ενώ απέκλεισε τα σενάρια
πρόωρων εθνικών εκλογών, επαναλαμ-
βάνοντας ότι «οι εκλογές θα γίνουν το
2016». Ο κ. Σαμαράς διαμήνυσε ότι «πε-
τύχαμε τη βασική δέσμευση, κρατήσαμε
τη χώρα στο ευρώ και δεν την αφήσαμε
να καταρρεύσει. Τώρα με το πρωτογενές
πλεόνασμα θα έχουμε πετύχει τα περισ-
σότερα από τα 18 σημεία που είχαμε υπο-
σχεθεί. Με την βοήθεια του Θεού και με
τη στήριξη του ελληνικού λαού, στα δύο
χρόνια που μας απομένουν θα πάμε πολύ
μακρύτερα». Ξεκαθάρισε, δε, ότι το 70%
του πλεονάσματος θα επιστρέψει στην
κοινωνία, «σε ένστολους και χαμηλοσυν-
ταξιούχους, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευ-
τεί». Η γενική αίσθηση, πάντως, από τα
πηγαδάκια των βουλευτών της Ν.Δ. ήταν
ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια… υπο-
μονής και θέλουν να δουν άμεσα αποτε-
λέσματα, καθώς, όπως έλεγε χαριτολο-
γώντας βουλευτής, «αλλιώς τριήμερο Κα-
θαράς Δευτέρας στις εκλογικές μας περι-
φέρειες δεν τολμάμε να κάνουμε»…

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
Την ανάγκη δημιουργίας νέου πολιτικού
πόλου, με απλά λόγια νέου κόμματος, στο
χώρο της Κεντροαριστεράς, επισήμανε ο
πρώην υπουργός και στέλεχος των «58».
«Και το ΠΑΣΟΚ;» τον ρώτησαν. «Η Ιστορία
έχει αποφανθεί» είπε. Και ο νοών νοείτω… 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
«Λαγός» της επικείμενης συνεργασίας Ν.Δ.-
ΣΥΡΙΖΑ, «παρεξηγημένος» ή εύκολο θύμα
των «καλοθελητών»; Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
δέχθηκε σκληρή κριτική επειδή φέρεται να
άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με τη Ν.Δ. Ο
ίδιος το διαψεύδει. Εύκολο θύμα…

Επιστροφές…
Εκεί που η συμ-
πόρευσή του με
τη ΔΗΜ.ΑΡ. φαι-
νόταν δεδομένη,
ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος άρχισε να

παίρνει αποστάσεις από τον Φώ-
τη Κουβέλη, μετά τα «ανοίγ-
ματα» του τελευταίου προς τον
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πρόσφατα δήλωσε
ότι δεν τον αφήνει αδιάφορο
το κάλεσμα του Ευάγγελου Βε-
νιζέλου για συμπόρευση των
δυνάμεων της Κεντροαριστεράς.
Οι πληροφορίες μιλούν για επα-
ναπροσέγγιση των δύο ανδρών,

κάνοντας λόγο ακόμα και για
συμμετοχή του κ. Λοβέρδου
στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑ-
ΣΟΚ, το οποίο θα κατέβει στις
εκλογές υπό τη «σκέπη» του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος, πιθανότατα με τη
συμμετοχή και των «58». 
Οι κακές γλώσσες λένε ότι το
deal με τον Φώτη Κουβέλη
χάλασε επειδή ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ δεν ήθελε τον κ. Λο-
βέρδο επικεφαλής του Ευρω-
ψηφοδελτίου του κόμματος,
οπότε κι εκείνος αναζήτησε
πιο… φιλόξενη στέγη. Απλοί
κανόνες της «αγοράς»… 

Στο Κάιρο βρέχει… 
Έξαλλος είναι ο
Γεράσιμος Για-
κουμάτος με τη
δικαστική «πε-
ριπέτεια» μελών
της οικογένειας

του εξαιτίας φορολογικών πα-
ραβάσεων στην επιχείρηση που
διατηρεί. Στο στόχαστρο του
βουλευτή της Ν.Δ. έχει μπει,
πέρα από την ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονομικών και ο υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης, Ν, Δένδιας.
Ο κ. Γιακουμάτος, μάλιστα, απει-
λεί να τα κάνει «λαμπόγυαλο»
στη Βουλή αν δεν αλλάξει ο
νόμος για την προσωποκράτηση
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
«Συγχαρητήρια στον αρχηγό σας για το νέο τύπο σκληρής διαπραγμάτευσης» είπε ειρωνικά στον
ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Υγείας, μετά τις «αποκαλύψεις» του Ότμαρ Κάρας. Τίποτα δεν πέφτει κάτω…

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
«Δεν έχω στοιχεία, αλλά η λογική λέει ότι αφού τα πήρα εγώ, τα πήραν και 
οι πιο πάνω από μένα» είπε στους ανακριτές ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών. 
Η λογική ή δική του ή των... πιο πάνω; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
«Δεν θα βάλουμε την αυτοδυναμία πάνω από τις αρχές μας» διαμήνυσε ο επικεφαλής του
Αριστερού Ρεύματος του ΣΥΡΙΖΑ, για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. 
Ποτέ μην λες ποτέ, σύντροφε... 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
«Δεν με ενδιαφέρει κάποια υποψηφιότητα σε περιφέρεια» φέρεται να δήλωσε η βουλευτίνα
της Ν.Δ. Και οι περιφέρειες μάλλον δεν ενδιαφέρονται… 

Με ποιον έχουμε να κάνουμε;
Στο σχολείο, πάντως, διέπρεψε

ως καταληψίας –δηλαδή δεν είναι
και τόσο καλό παράδειγμα. Ιδεο-
λογία; Αριστερός και απολογητής
εγκληματιών, όπως ο Μάο Τσε
Τουνγκ. 
Δεν θρησκεύεται, λέει ο ίδιος, με
τη σύντροφό του συνδέεται με
σύμφωνο. Άθεος, λένε τα ίδια τα
στελέχη του, προκαλώντας συζη-
τήσεις. Αλλά, άμα λάχει ασπάζεται
και το σταυρό δημοσίως, για να
μην προσβάλλει τους ιεράρχες. Τί
να κάνει, να φύγει τρέχοντας; Χρει-
άζεται άλλωστε τις ψήφους των
Χριστιανών, τους οποίους τα στελέχη
του θέλουν να φορολογήσουν. Φί-
λους έχει; 
Τί να σας πω...
Αν κρίνουμε, πάντως, πως φέρθηκε
στον άνθρωπο που τον ανέδειξε,
τον Αλέκο Αλαβάνο... Είδαμε φω-
τογραφίες με άνδρες της ασφάλειάς
του να σηκώνουν τις αποσκευές
του. Όχι, δεν είδαμε κάποιον μπάτλερ
around. Πάντως, το όλο σκηνικό,
ήταν ολίγον bourgeois. 
Τί να σας πω... 
Είναι και αυτό το special relationship
που προέκυψε με τους liberals της
Ουάσιγκτον. Και την ίδια ώρα και
το special relationship με τους εχ-
θρούς της Ουάσιγκτον και κατα-
πατητές των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, βλ. τις δικτατορικές κυ-
βερνήσεις της Βενεζουέλας και της
Κούβας. Είναι και αυτή η στήριξη
από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε τρο-

μοκράτες (τους αποδίδουν «πολι-
τικά» κίνητρα) που έχουν σκοτώσει
Αμερικανούς. Αυτοί στην Κουμουν-
δούρου είναι ικανοί λόγω τρικυμίας
εν κρανίω, να δημιουργήσουν εσω-
τερικό πρόβλημα στον Ομπάμα. Τί
θέλουν; 
Τί να σας πω... 
Μάλλον δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι.
Όπως και να έχει, πάντως, αν επι-
χειρήσει κανείς να μάθει ποιος
πραγματικά είναι ο άνθρωπος που
εμφανίστηκε στη ΔΕΘ με σινιέ που-
κάμισο, θα μπερδευτεί. 
Όσον αφορά το πουκάμισο, κάποιοι
θα μου πουν ότι για τους Αριστερούς
αυτό δεν έχει σημασία. Για τους
Αριστερούς όμως τίποτα δεν έχει
σημασία. Μηδενισμός λέγεται αυτό.
Θέλουν να γκρεμίσουν ό,τι αγαπάει
ο κόσμος και να φέρουν επί γης
ό,τι μισεί ο μέσος άνθρωπος: έλ-
λειμμα ελευθερίας, βία, πολιτική
ορθότητα, δηλαδή έλεγχο της σκέ-
ψης και του νου, θετικές διακρίσεις,
διαστροφή εννοιών, απανθρωπιά
και αποϊεροποίηση της ανθρώπινης
ζωής, ανηθικότητα και ελευθεριό-
τητα και αθεΐα και γενικευμένο πό-
λεμο κατά του μεταφυσικού (εκτός
των αιρέσεων που θα τους βοη-
θήσουν στη διάλυση του εθνικού
κορμού, που είναι και η βασική
τους επιδίωξη). 
Αλέξη Τσίπρα, το πού το πας, φαί-
νεται. Όσο για το ότι δεν είπες
τίποτα ενώπιον των Ευρωπαίων
κοινοβουλευτικών, ε, αυτό δεν με
εκπλήσσει.

Του ΝΙΚΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ
(niko.hidi@yahoo.com)

Φαίνεται πού το πας, 
Αλέξη Τσίπρα! 



Δεν μας έφτανε η «βροχή» δημοσκοπήσεων
στα ελληνικά ΜΜΕ, αρχίσαμε να κάνουμε
και… εισαγωγές. Κρυφές και φανερές δη-

μοσκοπήσεις διεθνών «οργανισμών» ασχολούνται
με τις τάσεις του ελληνικού εκλογικού σώματος,
εστιάζοντας όχι τόσο στις επικείμενες Ευρωεκλογές
όσο στις εθνικές εκλογές, καθώς κρίνουν ότι κι
αυτές δεν είναι και πολύ μακριά… Άλλος λιγότερο
και άλλος περισσότερο βλέπουν πρωτιά του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολιτική αστάθεια στη χώρα
για μακρό χρονικό διάστημα. Το «περίεργο» είναι
ότι η εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα

φαίνεται να βασίζεται, κυρίως, στο εύρημα
των ερευνών για διαφορά 7% υπέρ
του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Αθηνών. Για την
Ιστορία, να θυμίσουμε ότι στις
εκλογές του Ιουνίου 2012, όταν
κέρδισε η Ν.Δ., η διαφορά στην
ίδια περιφέρεια ήταν 5,2% υπέρ
του ΣΥΡΙΖΑ, στις δε εκλογές του
Μαΐου 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
και πάλι δεύτερο κόμμα, η διαφορά
υπέρ του έφτανε το 9,4%! Να δούμε,
λοιπόν, τί θα πει και η κάλπη…

Μένεα πνέουν στον ΣΥΡΙΖΑ εναν-
τίον του Ότμαρ Κάρας, του

επικεφαλής της ομάδας του Ευρω-
κοινοβουλίου που έχει αναλάβει
την έρευνα για το αν η τρόικα χρη-
σιμοποίησε αντιδημοκρατικές τα-

κτικές για να επιβάλλει τα
προγράμματα προσαρ-
μογής στην Ελλάδα. Αιτία,
τα όσα είπε ο Αυστριακός
βουλευτής στη διάρκεια
ενημερωτικής συνε-
δρίασης στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, για τη

συνάντηση που είχε με τον Αλέξη
Τσίπρα στο Στρασβούργο. Ο κ. Κάρας
είπε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δεν του κατέθεσε
καμία πρόταση. «Συναντηθήκαμε
στο Στρασβούργο με τον αρχηγό
της αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα. Τον
ρωτήσαμε για τους στόχους του,
για τις προτάσεις του και τί νομίζει
ότι μπορεί να διορθωθεί. Επί μία
ώρα ο υπεύθυνος της αντιπολίτευσης
δεν έλεγε τίποτα. Το μόνο που έλεγε
ήταν ότι στηρίζει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και ότι θέλει να πάρει

περισσότερες αρμοδιότητες η επι-
τροπή μας», είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως, η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ
ήρθε με… καθυστέρηση, εξαιτίας
ενός «λάθους» της μεταφράστριας,
η οποία απέδωσε ως «Κύπρος» το
όνομα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ίδιος ο Ότμαρ Κάρας διευκρίνισε
ότι αναφερόταν στον ηγέτη της αν-
τιπολίτευσης, οπότε μάλλον οι πα-
ριστάμενοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
δεν πρόσεχαν ή δεν τους ένοιαζε,
μέχρι να κάνει το θέμα «σημαία» η
κυβέρνηση. Άργησαν όμως… 

για χρέη προς το Δημόσιο ακόμα
και για ποσό 500 ευρώ, ενώ
βλέπει «πολιτικά κίνητρα» πίσω
από την υπόθεση, συνδέοντάς
την με τις «απειλές» του ότι
δεν πρόκειται να ψηφίσει στη
Βουλή νέα μέτρα. Πάντως ξε-
καθάρισε ότι δεν θέλει να «ρίξει»
τη Ν.Δ., αφού όπως είπε «προ-
στατεύω τη χώρα να μην γίνει
Κάιρο»! Στο Κάιρο βρέχει… 

Σιγοκαίει η φωτιά
Νέο εσωκομματικό «χτύπημα»
από την Αριστερή Πλατφόρμα
του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε μέσω της ιστο-
σελίδας ISKRA, με άρθρο μέλους
της Κεντρικής Επιτροπής του

κόμματος. Συγκεκριμένα, ο κ.
Πάνος Κοσμάς στο άρθρο του
με τίτλο «Οι (επικίνδυνες) “νέες
ιδέες” των κεντρικών στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ», αφήνει αιχμές κατά
κεντρικών στελεχών του κόμ-
ματος και κάνει λόγο για θέσεις
που είναι «εκτός των πρόσφατα
ψηφισθέντων στο ιδρυτικό Συ-
νέδριο, αλλά είναι ταυτόχρονα
και εξαιρετικά επικίνδυνες». Ιδι-
αίτερα στρέφεται εναντίον των
Γ. Δραγασάκη, Γ. Σταθάκη και Γ.
Μηλιού, για όσα υποστηρίζουν
περί του χρέους και της δια-
πραγμάτευσης με τους δανειστές.
Η φωτιά σιγοκαίει σταθερά στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ… 

QUIZ: 
Ποιος βουλευτής της

Ν.Δ. το σκεφτόταν μέχρι
το παρά 5 να μην πάει στη
συνεδρίαση της
Κ.Ο., αλλά τε-

λικά δεν ρί-
σκαρε; 

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Το τελευταίο διάστημα το πολιτικό
σκηνικό σε όλη του τη φασματική

έκταση, χαρακτηρίζεται είτε από μια
διάθεση –στην καλύτερη εκδοχή– ανα-
μονής καλών ευρωπαϊκών ειδήσεων
όσον αφορά το πρόβλημα της χώρας,
είτε στη χειρότερη από μια διάθεση πα-
ραίτησης. Είναι φυσικό, μετά από μια
βασανιστική περίοδο, όπου το οδυνηρό
ξάφνιασμα της χρεοκοπίας εμπεδώθηκε
τελικά, παρά τη δυσκολία που προκάλεσαν
οι αλαλαγμοί των εύκολων νεοελληνικών
χαρακτηρισμών περί προδοσίας και
εθνικής μειοδοσίας, να υπάρχει η γνωστή
στους αθλητές κόπωση πριν τον τερ-
ματισμό, που μοιάζει με αδιαφορία για
το αποτέλεσμα. Η τετραετής –ίσως και
πενταετής ή και παραπάνω– κρίση, έχει
αποκαθηλώσει ως τώρα εκτός από δύο
πρώην πρωθυπουργούς, με αυτοδυναμία
μάλιστα, δύο ακόμη κοινής αποδοχής
και έχει φέρει τα πάνω κάτω στο μετα-
πολιτευτικό σκηνικό. Το ΠΑΣΟΚ πνέει
τα λοίσθια ως συμπλήρωμα της δεξιάς,
στην καταγγελία της οποίας είχε στηρίξει
τη γιγάντωσή του. Ο μεγάλος όγκος των
οπαδών του βρίσκεται στην άκρη, πε-
ριμένοντας να γεννηθεί κάτι καινούργιο,
με όραμα και προοπτική για να τους εκ-
φράσει. Ένα άλλο μεγάλο, επίσης, κομμάτι
του μετακόμισε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γοη-
τευμένο από τον λαϊκίστικο νεοκρατισμό
που επαγγέλλεται το μέχρι πρότινος
μικρό μαρξιστικό κόμμα της «ανανεωτικής
αριστεράς». Έχουμε, λοιπόν, ένα νέο δι-
κομματισμό, που σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνον της
Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, ποσοτικά και ποιοτικά,
παρότι φαινομενικά παρουσιάζει κάποιες
ομοιότητες. Τότε υπήρχε η καταγγελία
της δεξιάς πολιτικής, του ταξικού απο-

κλεισμού και το όραμα της αλλαγής που
συνάρπαζε και γέμιζε ελπίδα έναν κα-
ταδικασμένο στο περιθώριο πολίτη. Σή-
μερα, η χώρα ανήκει στο στενό πυρήνα
των ευρωπαϊκών χωρών και, αν δεν με-
σολαβούσε η μετά την ΟΝΕ δανειακή
αφροσύνη της τελευταίας δεκαετίας,
κανένας Ευρωπαίος δε θα ασχολιόταν
μαζί μας, τη στιγμή μάλιστα που δεν θα
πηγαίναμε ικέτες προς βοήθεια. Το νέο
σενάριο που αφήνεται από τους Ευρω-
παίους να εξελιχθεί αβασάνιστα και
χωρίς παρεμβάσεις, απ’ ό,τι όλα δείχνουν
θα είναι και το σκληρότερο: αφενός θα
συνεχίσουν να αδειάζουν την κυβέρνηση
Σαμαρά, παρ’ ότι θεωρούν ότι είναι η
πλέον φιλοευρωπαϊκή και σίγουρα πιο
υπάκουη από αυτήν του απρόβλεπτου
Παπανδρέου, αφετέρου δεν έχουν αν-
τίρρηση σε μια ενδεχόμενη επικράτηση
ΣΥΡΙΖΑ, όποτε στηθούν κάλπες. Πιστεύουν
ότι, έχοντας τη λύση του χρέους στα
χέρια τους, έχουν και τους μηχανισμούς
απομυθοποίησης της νέας κατάστασης,
ώστε να εκλογικευτεί όλο το σύστημα
στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας. Το βέβαιο είναι πως η δη-
μοσκοπική πρωτιά της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, έστω και ισχνή, δείχνει να
παγιώνεται. Για το λόγο αυτό έχουν ανα-
ζωπυρωθεί τα σενάρια της «αριστερής
παρένθεσης» και στο εσωτερικό. Σαν
να μην πέρασε μια μέρα. Για αριστερή
παρένθεση μιλούσαν οι σεναριογράφοι
πριν το 1981, για δεξιά παρένθεση το
1989 και το 2004, ανάλογα από τη σκοπιά
που έβλεπαν τις εξελίξεις. Τα αποτελέσματα
των προβλέψεών τους είναι γνωστά. Η
ιστορία δίδαξε πως μέχρι σήμερα οι
«παρενθέσεις», ανέτρεψαν τα σενάρια
και διέψευσαν τους εμπνευστές τους…

Το ρίσκο της 
«αριστερής παρένθεσης»
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα» μέσα στη
ΔΗΜ.ΑΡ. ετοιμάζεται ο πρόεδρος του κόμματος,
που σήκωσε το… γάντι έναντι της εσωκομ-
ματικής αντιπολίτευσης, μίλησε για προσωπικές
στρατηγικές και προανήγγειλε πρωτοβουλίες.
Και οι «58» τρίβουν τα χέρια τους… 

Ο Τσίπρας, η Κύπρος και το... τίποτα

Δημοσκοπήσεων το… ανάγνωσμα 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Μετά το «άνοιγμα» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
προς την Εκκλησία, σειρά πήρε η Δικαιοσύνη,
με τη συνάντηση του κ. Τσίπρα με την ηγεσία
του ΣτΕ –κάτι που δεν άρεσε και πολύ στον
Άρειο Πάγο. Να δούμε μετά τα περί «αθεΐας»
τί θα ακούσουμε τώρα… 

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)



τύπος, που θα αποτελεί στο εξής τη
βάση υπολογισμού του συγκεκριμένου
βοηθήματος με βάση ατομικές μερίδες. 
Με τον νέο τρόπο δύο ασφαλισμένοι
με τα ίδια έτη ασφάλισης και τις ίδιες
εισφορές, αποχωρώντας με διαφορά 1
έτους μπορεί να έχουν διαφοροποίηση
στο ύψος του εφάπαξ, ενώ με την τρόικα
συζητείται η εφαρμογή διπλού συστή-
ματος υπολογισμού του εφάπαξ για με-
ταβατική περίοδο (ένα τμήμα ποσού
για την ασφάλιση με τα ήδη ισχύοντα +
ένα τμήμα με το νέο τρόπο υπολογισμού
για τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014
και μετά). 

Χορήγηση ΕΚΑΣ σε δικαιούχους μόνο
μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας, ακόμη και στις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης με σύνταξη αναπηρίας.
Θα το χάσουν, κυρίως, γυναίκες (λόγω
συνταξιοδότησης σε ηλικίες κάτω των
65 ετών) και συνταξιούχοι λόγω ανα-
πηρίας (άνδρες - γυναίκες) που σε με-
γάλο ποσοστό είναι, επίσης, κάτω των
65 ετών. 

Αυξάνονται από 6 σε 7 τα πλασματικά
έτη που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος

ασφαλισμένος στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (κύριους και επικουρικούς)
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα
με τις προϋποθέσεις μετά το 2013. Αν
μπορεί να θεμελιώσει τις προϋποθέσεις
του 2011 ή του 2012, θα μπορεί να
αναγνωρίσει 4 ή 5 χρόνια, αντίστοιχα.
Για εκείνους που θεμελιώνουν δικαίωμα
με τις προϋποθέσεις του 2010, ισχύουν
τα παλαιά πλασματικά (στρατός, επι-
δοτούμενη ανεργία και ασθένεια έως
200 ημέρες η κάθε περίοδος, εκπαι-
δευτική άδεια μέχρι 2 χρόνια, άδεια
ανατροφής και πλασματικά χρόνια παι-
διών που έχουν γεννηθεί μετά το 2000). 

Μειώνεται κατά 4% το ποσό της βασικής
σύνταξης του ΟΓΑ, ενώ αυξάνεται κατά
2,5% η εισφορά των ασφαλισμένων
του Ταμείου για τον κλάδο Υγείας. Σύμ-
φωνα με τον Ν. 2458/97 οι ασφαλισμένοι
του ΟΓΑ που θα συνταξιοδοτηθούν το
2014, θα λάβουν 4% μικρότερη βασική
σύνταξη, σε σχέση με εκείνη που λαμ-
βάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το
2013. Πρόκειται για τη σταδιακή μείωση
της βασικής σύνταξης (360 ευρώ), που
ξεκίνησε το 2003 και θα ολοκληρωθεί
το 2026 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η βασική
σύνταξη του ΟΓΑ αναπληρώνεται από

την κύρια σύνταξη και δεν επέρχεται
ουσιαστική μείωση στο τελικό ποσό
(360 ευρώ)

Μειώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης
στο 2% για τον συντάξιμο χρόνο του
2013 και του 2014. Αφορά ασφαλισμέ-
νους στο Δημόσιο, στα «ευγενή ταμεία»
(ΔΕΚΟ, Τράπεζες) και στον ΟΑΕΕ, αφού
σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζονται
τα 2 τελευταία έτη για το τελικό ύψος
της σύνταξης. 

Επίσης, μειώνεται στο 73% το ποσοστό
αναπλήρωσης της σύνταξης στο δημόσιο,
για το διάστημα από 1.1.2008 και μετά,
με βάση το Νόμο Ρέππα από το 2002. 

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού στο επί-
δομα ανεργίας, με αποτέλεσμα να μει-
ώνεται σε όσους εργάζονται εποχικά.
Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο ορίζει ανώ-
τατο όριο ημερών επιδότησης σε βάθος
τετραετίας. Το 2014 είναι 400, από 450

που είναι το 2013. Αυτό σημαίνει ότι
αν, εντός του 2014 συμπληρωθούν 400
ημέρες επιδότησης, ο άνεργος χάνει το
επίδομα ανεργίας. 
Ως… αντίβαρο, θεσπίζεται επίδομα ανερ-
γίας 200 ευρώ, σε μακροχρόνια ανέργους
από 22 έως 66 ετών. Δίνεται από
1/1/2014 σε μακροχρόνια ανέργους
που έχουν εξαντλήσει την τακτική επι-
δότηση, εφόσον το ατομικό εισόδημα
δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Σε πε-
ρίπτωση ζευγαριού το εισοδηματικό
πλαφόν είναι 12.000 ευρώ και προ-
σαυξάνεται κατά 586 ευρώ για κάθε
ανήλικο παιδί.

Πλασματικά χρόνια6

Χορήγηση ΕΚΑΣ5

Αλλάζει ο τρόπος
υπολογισμού 
στο επίδομα ανεργίας9

Το ποσοστό
αναπλήρωσης8

Συντάξεις ΟΓΑ7

Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:

Με βάση το νόμο Aνδρέα Λοβέρδου (Ν.
3863/2010) οι γυναίκες παλαιές ασφα-
λισμένες του ΙΚΑ (πριν από 1.1.93) κα-
τοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
το 2014 εάν έχουν 10.000 ένσημα και
είναι 60 ετών και 6 μηνών, δηλαδή ένα
εξάμηνο παραπάνω σε σχέση με το
2013. Επίσης, για εργαζόμενους με
βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα απαιτούνται
για συνταξιοδότηση 10.500 ένσημα από
τα οποία τα 7.500 πρέπει να είναι ΒΑΕ.
Το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος
για μειωμένη σύνταξη στο 59ο και 6
μήνες και για πλήρη στο 61ο και 9
μήνες. Αύξηση παρατηρείται και για
τους ένστολους κατά ενάμιση έτος. Όσοι
συμπληρώσουν το 2014 24,5 έτη συν-

τάξιμης υπηρεσίας, θα μπορούν να
βγουν στη σύνταξη όταν έχουν 30,5
έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Για το 2013
το αντίστοιχο όριο είναι 29 έτη υπηρεσίας. 
Αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη
σύνταξη γήρατος (από 60 σε 60,5) σε
γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ, που
συμπληρώνουν 12.000 ημέρες ασφά-
λισης. 
Αύξηση ορίου ηλικίας (από 60 και 9
μήνες σε 61 και 6 μήνες για πλήρη και
από 58 και 9 μήνες σε 59 και 6 μήνες)
σε ασφαλισμένους και ασφαλισμένες
ΙΚΑ, που συγκεντρώνουν 10.500 ημέρες
ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ημέρες
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

Αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης για συν-
ταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας των

ενστόλων. Από την 1η Ιανουαρίου για
«έξοδο» χωρίς όριο ηλικίας απαιτούνται
30,5 έτη συντάξιμου χρόνου ασφάλισης. 
Σταματά το ειδικό καθεστώς των εν-
στόλων με τουλάχιστον τρία τέκνα που
δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν
δικαίωμα. Έτσι, όσοι τρίτεκνοι συμπλη-
ρώνουν την 20ετία από την 1η Ιανουαρίου
2014 και μετά, για τη θεμελίωση του
δικαιώματός τους θα έχουν την ίδια
συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους
λοιπούς στρατιωτικούς. 

Πρόκειται για μείωση της τάξεως του
1% του ποσοστού αναπλήρωσης και
αφορά παλαιότερο Νόμο του 2002
(3029/02), ο οποίος εφαρμόζεται στα-
διακά από το 2008 και εντεύθεν με μει-

ώσεις 1% κάθε έτος. Η συγκεκριμένη
μείωση αφορά τα έτη ασφάλισης που
διήνυσε ο ασφαλισμένος από το 2008
και εντεύθεν και όχι τα προηγούμενα.
Έτσι, ένας υπάλληλος που συμπληρώνει
το 2014 στο Δημόσιο 35 έτη ασφάλισης,
θα συνταξιοδοτηθεί υπολογίζοντας τα
27 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης 80%
και μόνο τα 7 χρόνια με 73%. 

Εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού
του εφάπαξ βοηθήματος με χρησιμο-
ποίηση νέας τεχνικής βάσης (συντελεστής
βιωσιμότητας και ρήτρα μηδενικού ελ-
λείμματος). 
Μειώσεις έως 30% αναμένεται να προ-
κληθούν στα εφάπαξ από 1.1.14, καθώς
τίθεται σε εφαρμογή ο νέος μαθηματικός

Αύξηση ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης1

Ένστολοι 2

Μείωση κύριων
συντάξεων σε Δημόσιο
- ΔΕΚΟ - τράπεζες3

Νέος τρόπος
υπολογισμού 
του εφάπαξ4
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Νέες ανατροπές σε όρια
ηλικίας, συντάξεις και
εφάπαξ, με αποτέλεσμα
να αλλάζει 
το συνταξιοδοτικό τοπίο
για 600.000 άτομα. 
Οι συγκεκριμένες
ρυθμίσεις προβλέπονται
σε νόμους που ήδη 
έχουν ψηφιστεί και
υλοποιούνται σταδιακά. 
Ανατροπές 
στις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης
«φέρνει» το 2014 για
τέσσερις κατηγορίες
ασφαλισμένων. 
Οι αλλαγές αγγίζουν
ομάδες ασφαλισμένων
στο ΙΚΑ, αλλά και 
τους ενστόλους που
θέλουν να αποχωρήσουν
ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας. 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ 600.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ολική ανατροπή από το 2015
Μόνο τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ θα χρηματοδοτεί το κράτος

Μεγάλες είναι οι ανατροπές που έρχονται στο
ασφαλιστικό από το 2015 και μετά, με αφετηρία
τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ, η οποία θα

είναι και η μόνη που θα μπορεί να χρηματοδοτεί, αλλά
και να εγγυηθεί το κράτος. 
Το σχέδιο για τη βασική σύνταξη, η οποία σύμφωνα με το
νόμο 3863/10 εισάγεται στο ασφαλιστικό για όσους
πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά,
οδηγεί σε μειώσεις, που κυμαίνονται μεταξύ 7% και 25%,
ανάλογα με τις αποδοχές των εργαζομένων και ανάλογα
με τις εισφορές που έχουν πληρώσει στα Ταμεία τους. 
Το σχέδιο για την εφαρμογή της βασικής σύνταξης θα
ισχύσει για όλους τους ασφαλισμένους, αλλά το ποσό
των 360 ευρώ θα είναι διαφορετικό και θα εξαρτάται
τόσο από τα χρόνια ασφάλισης όσο και από το ύψος των
εισφορών. 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο Νόμος 3863/10
και οι οποίες πρόκειται να εξειδικευτούν στο προσεχές
διάστημα, το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων
θα εφαρμοστεί ως εξής: 
8Για όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από το
2011 και μετά και θα συνταξιοδοτηθούν με ελάχιστο
χρόνο 15 έτη ασφάλισης, θα χορηγείται το πλήρες ποσό
της βασικής σύνταξης, δηλαδή 360 ευρώ, αλλά στα 67
και πιθανώς με συνυπολογισμό εισοδηματικού κριτηρίου. 
8Για όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι και πρόκειται να
βγουν στη σύνταξη από το 2015 και μετά, θα χορηγείται
αναλογία της βασικής των 360 ευρώ για τα χρόνια
ασφάλισης που έχουν από το 2011 και μετά και επίσης

αναλογική
σύνταξη με
βάση τις ει-
σφορές που 

έχουν καταβάλει από το 2011 και μετά. Το κυρίως τμήμα
της σύνταξης θα είναι αυτό που αντιστοιχεί στις εισφορές
που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι για τα χρόνια
ασφάλισής τους μέχρι το 2010. 
8Για όσους συνταξιοδοτούνται τα έτη 2013 και 2014, το
τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί σε αυτά τα 2 έτη θα υπο-
λογιστεί με συντελεστή αναπλήρωσης 2%. 
Με βάση το νέο σχέδιο, η σύνταξη θα υπολογίζεται ως
εξής: 

Τμήμα σύνταξης για τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το
2010. Σύμφωνα με το νόμο, αυτό το κομμάτι της

σύνταξης θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται, με βάση τα
όσα ισχύουν σήμερα, σε κάθε φορέα. Έτσι, για παράδειγμα,
ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ που θα βγει στη σύνταξη το
2015, για τα χρόνια της ασφάλισής του μέχρι το 2010 θα
πάρει σύνταξη με βάση την καλύτερη πενταετία της
τελευταίας δεκαετίας. 

Αναλογικό τμήμα σύνταξης με βάση τις εισφορές
που καταβλήθηκαν από το 2011 και μετά. Η αναλογία

θα βγαίνει με συντελεστές αναπλήρωσης ανά έτος
ασφάλισης, που ξεκινά από 0,8% και φτάνει στο 1,5%. 

Αναλογικό τμήμα από τη βασική σύνταξη των 360
ευρώ, τόσο όσα τα έτη που μεσολαβούν από το

2011 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα,
ένας ασφαλισμένος που θα βγει στη σύνταξη το 2018 θα
πάρει τα 8/35 από τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ,
δηλαδή 82,2 ευρώ. 

1

2

3

ΙΚΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(εκ των οποίων 7.500 ΒΑΕ)

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2011 10.500 55 και 9 μήνες 53 και 9 μήνες

2012 10.500 56 και 6 μήνες 54 και 6 μήνες

2013 10.500 60 και 9 μήνες 58 και 9 μήνες

2014 10.500 61 και 6 μήνες 59 και 6 μήνες

ΙΚΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2011 10.400 58 56

2012 10.800 59 57

2013 12.000 62 60

2014 12.000 62 60 και 6 μήνες

ανατροπές στο ασφαλιστικό φέρνει το 2014 

Σύμφωνα με 
τον Ν. 2458/97 
οι ασφαλισμένοι 
του ΟΓΑ που θα
συνταξιοδοτηθούν 
το 2014, θα λάβουν 
4% μικρότερη βασική
σύνταξη, σε σχέση με
εκείνη που λαμβάνουν
όσοι συνταξιοδοτήθηκαν
το 2013 

Το σχέδιο για την εφαρμογή της
βασικής σύνταξης θα ισχύσει για
όλους τους ασφαλισμένους, αλλά 
το ποσό των 360 ευρώ θα είναι
διαφορετικό και θα εξαρτάται τόσο

από τα χρόνια ασφάλισης όσο 
και από το ύψος των εισφορών

8+1

360 ευρώ

8+1
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

Ε
λάχιστοι είναι οι Έλ-
ληνες που έφτασαν
στην Αυστραλία με την
κανονική μεταναστευ-

τική βίζα. Πολλοί πήγαν με του-
ριστική βίζα και αναγκάστηκαν
να φύγουν μόλις έληξε, αφού
δεν έχουν δικαίωμα παραμονής,
άλλοι πάλι πήγαν με φοιτητική
βίζα και αυτοί είναι που αντιμε-
τωπίζουν και τα περισσότερα
προβλήματα –οικονομικά και
όχι μόνο–, ενώ οι πιο πολλοί
είναι αυτοί που έχουν την αυ-
στραλιανή υπηκοότητα και δεν
είχαν πρόβλημα να επιστρέψουν
στην Αυστραλία. Τα προβλήματα
για πολλούς από αυτούς αρχίζουν
μετά την άφιξή τους. 
Όπως γράφει σε σχετική έρευνά
της η εφημερίδα της Αυστραλίας
«Νέος Κόσμος», πολλοί είναι
οι ενδιαφερόμενοι να τολμήσουν
το μακρινό ταξίδι Έλληνες, λίγοι
όμως εκείνοι που μπαίνουν στον
κόπο να ερευνήσουν λίγο πιο
πέρα από το ότι «άκουσαν ότι
στην Αυστραλία υπάρχουν με-
γάλες ευκαιρίες, πολλές δουλειές
και ακόμη περισσότερα χρήματα». 
Το αποτέλεσμα, συχνά, είναι να
φεύγουν άρον-άρον από τη ση-
μερινή εφιαλτική κατάσταση της
Ελλάδας και να φτάνουν σε μια
εξωπραγματική –για εκείνους–
κατάσταση, να μένουν στην κα-
λύτερη περίπτωση άφωνοι και
να αναρωτιούνται: «Καλά, αυτή
είναι η Αυστραλία;». 

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν
την προνοητικότητα να μάθουν
ορισμένα πράγματα για τη χώρα,
τον τρόπο ζωής, την αγορά ερ-
γασίας, ώστε να μην… πέφτουν
τελικά από τα σύννεφα. 
«Φεύγουν από μια τραγική,
συχνά, κατάσταση και φτάνουν
σε μια πραγματικότητα που
ούτε στον χειρότερο εφιάλτη
τους δεν είχαν δει» λέει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Γιάννης Αθα-
νασόπουλος, στον οποίο οφεί-
λεται κατά ένα μεγάλο μέρος
η πρωτοβουλία της συγκρό-
τησης σωματείου στήριξης των
νεοφερμένων Ελλήνων στη

Μελβούρνη, παλινοστούντων
ή νέων μεταναστών, «Hellenic
Australian Community Support
Association». 
Ευαισθητοποιημένος ο ίδιος από
το γεγονός ότι ανήκει στην κα-
τηγορία των παλιννοστούντων
–έστω και αν αυτό έγινε πριν
από 28 χρόνια, με πολύ καλύ-
τερες από τις σημερινές συν-
θήκες–, θεωρεί ότι «η ομογένεια
ήταν απροετοίμαστη για να δεχτεί
αυτό το κύμα των ανθρώπων,
που σε πολλά σημεία θυμίζει
τη μαζική μετανάστευση του
‘50, αναφορικά με τις προσδοκίες
από τη νέα Γη». 
Είναι γεγονός ότι τότε οι άνθρωποι
εγκατέλειπαν την πατρίδα τους
από ανάγκη. Την Αυστραλία την
έβλεπαν σαν τη χώρα που θα
τους επέτρεπε να δραπετεύσουν
από την ανέχεια και να χτίσουν
μια άνετη ζωή για τους ίδιους,
γι’ αυτούς που άφησαν πίσω
τους και την οικογένεια που θα
δημιουργούσαν. Λίγο έως πολύ,
οι συνθήκες και το κοινωνικο-
οικονομικό υπόβαθρο των τότε
μεταναστών ήταν παρόμοιο, το
ίδιο και η ηλικιακή τους κλίμακα.
Οι περισσότεροι ήταν κάτω των
τριάντα. 
Σήμερα, η Αυστραλία φαντάζει
ξανά σαν μία διέξοδος, οι άν-
θρωποι όμως που τη βλέπουν
σαν σωσίβιο μέσα στην τρικυμία
της οικονομικής κρίσης που μα-
στίζει την Ελλάδα, διαφέρουν

μεταξύ τους, τόσο κοινωνικο-
οικονομικά όσο και ηλικιακά. 

Ίδιο σενάριο, 
νέα πρόσωπα
«Τους νιώθω απόλυτα» λέει
χαμηλόφωνα ο Γιάννης, γεννη-
μένος στη Μελβούρνη, τον οποίο
σε ηλικία 6 ετών τον πήραν οι
γονείς του στην Ελλάδα, στο
ταξίδι της δικής τους επανόδου,
έπειτα από 7 χρόνια στην Αυ-
στραλία. 
Ο πατέρας του, όπως λέει, υπήρξε
νοσταλγός του τόπου που γεν-
νήθηκε. Γύρισε στην Καλαμάτα
και η Αυστραλία ήταν απλώς
μια χώρα στην οποία είχε ζήσει
κάποια χρόνια της ζωής του.
Όσο για τον ίδιο, «είχα μνήμες
που δεν έσβηναν. Το πάρκο, τον
Αη Δημήτρη, το λούνα παρκ, το
ατελείωτο καλοκαίρι, τα παιχνίδια
με τους φίλους μου». 
Στα 19 του ο Γιάννης αποφασίζει
να γυρίσει στην Αυστραλία για
διακοπές. Γνωρίζει, όμως, τη

Μαγδαληνή, τον έρωτα της ζωής
του και παρότι επιχειρεί να γυρίσει
στην Ελλάδα, όταν ζει εκεί με-
ρικούς μήνες, νιώθει ότι δεν
μπορεί να μείνει: «Ένιωθα ανα-
σφάλεια για την οικογένεια. Η
Αυστραλία μού ενέπνεε ένα αί-
σθημα ασφάλειας, ιδίως για το
μέλλον των δύο αγοριών μου». 
«Πονάει πολύ», θα πει ο κ. Γιάν-
νης σήμερα, «να βλέπεις αν-
θρώπους που ήταν καλά εγκα-
τεστημένοι στην Ελλάδα να αρ-
χίζουν από το μηδέν. Νέοι να
νιώθουν απόγνωση, το χειρότερο
όμως να μη βρίσκουν βοήθεια
από πουθενά. Ακριβώς η δια-
πίστωση αυτή ώθησε εμένα και
δέκα άλλα άτομα, πριν από τρία
χρόνια, να συσπειρωθούμε προ-
κειμένου να βοηθήσουμε τους
νεοφερμένους. Το HACSA προ-
σφέρει ανθρωπιστική, ηθική,
ψυχολογική και υλική βοήθεια.
Από το να υποδεχτεί τους νεο-
φερμένους στο αεροδρόμιο, να
τους βρει σπίτι, να τους βοηθήσει

Τα τελευταία
χρόνια, χιλιάδες
είναι οι Έλληνες
που, λόγω της
κρίσης,
μετανάστευσαν
στην Αυστραλία.
Βρήκαν, όμως,
στην άλλη –
κυριολεκτικά–
άκρη του κόσμου
αυτό που
περίμεναν όταν
έπαιρναν αυτή τη
μεγάλη απόφαση;

Η ανώμαλη προσγείωση των νεο-μεταναστών         

Πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι να
τολμήσουν το μακρινό ταξίδι,

λίγοι όμως εκείνοι που
μπαίνουν στον κόπο να

ερευνήσουν λίγο πιο πέρα
από το ότι «άκουσαν 
ότι στην Αυστραλία

υπάρχουν μεγάλες
ευκαιρίες, πολλές δουλειές και

ακόμη περισσότερα χρήματα»
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να βρουν τα απαραίτητα έπιπλα
και να μετακομίσουν, μέχρι το
κυριότερο που είναι να βρουν
δουλειά» εξηγεί ο Γιάννης, ο
οποίος έρχεται σε καθημερινή
–σχεδόν– επαφή με τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν
οι νεομετανάστες. 
«Είναι απίστευτο το ότι, μετά
από πάνω από μισό αιώνα, επα-
ναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο
με διαφορετικά πρόσωπα. Να
έρχονται εδώ άνθρωποι που
δεν έχουν πού να σταθούν, πώς
να βρουν δουλειά και κυρίως
πώς να αντιμετωπίσουν μια
πραγματικότητα που δεν είναι
αυτή που φαντάστηκαν». 

«Απομυθοποίηση»
«Η απομυθοποίηση της Αυ-
στραλίας είναι το μεγαλύτερο
ίσως εγχείρημα σ’ αυτήν την
περίπτωση» συνεχίζει ο ίδιος.
«Οι περισσότεροι έρχονται εδώ,
χωρίς να γνωρίζουν τις συνθήκες
ζωής, εύρεσης εργασίας και
πέφτουν από τα σύννεφα». 
Η στέγαση είναι το άλλο μεγάλο
πρόβλημα. «Η εύρεση και ενοι-
κίαση σπιτιού είναι ένα πολύ
δύσκολο θέμα, το οποίο πραγ-
ματικά μας απασχολεί πάρα
πολύ όλους εμάς που ερχόμαστε
σε άμεση επαφή μαζί του. Τα
κτηματομεσιτικά γραφεία δεν
ενοικιάζουν σε νεοφερμένους,
αν δεν εγγυηθεί κάποιος που
εγκρίνεται ή αν οι ζητούντες

να ενοικιάσουν δεν έχουν του-
λάχιστον ένα χρόνο στην Αυ-
στραλία. Αυτό είναι όντως με-
γάλο πρόβλημα (...) Ζητάμε
από τους Οργανισμούς να συ-
σπειρωθούν και να βοηθήσουν
όσο μπορούν αυτούς τους αν-
θρώπους, που, από τη μια μέρα
στην άλλη, βρέθηκαν χωρίς
δουλειά, χωρίς στέγη, χωρίς
μέλλον, μέσα στην ίδια την πα-
τρίδα τους» τονίζει ο κ. Αθα-
νασόπουλος. 
Άλλο ένα πολύ δύσκολο πρό-
βλημα είναι η προσαρμογή στις
νέες συνθήκες ζωής: πώς κά-
ποιος, από υψηλόβαθμο στέ-
λεχος σε εταιρεία, ψάχνει πλέον
για δουλειά σε εργοστάσιο και
δεν βρίσκει ούτε αυτό. 
«Βέβαια, υπάρχουν και οι πε-
ριπτώσεις εκείνων που δεί-
χνουν τέτοιο ψυχικό θάρρος
που πραγματικά προκαλούν
το θαυμασμό. Που προσαρ-
μόζονται και προσπαθούν να
δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους κάτω από δύσκολες, απί-
στευτα σκληρές συνθήκες.
Που στα πενήντα τους, από
ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι,
αναγκάζονται να κάνουν χει-
ρονακτικές, βαριές δουλειές»
λέει ο κ. Γιάννης και συμπλη-
ρώνει ότι εκείνο που θαυμάζει
στους νεοφερμένους είναι το
πνεύμα αλληλεγγύης: «Πώς
κοιτάζει ο ένας να στηρίξει
τον άλλον, να τον ενθαρρύνει,
μ' έναν καλό λόγο, αλλά και
πρακτική βοήθεια. Είναι υπέ-
ροχο να βλέπεις αυτήν την
πηγαία ανθρωπιά, την αδελ-
φοσύνη, την αγάπη του αν-
θρώπου προς τον συνάνθρωπο
που αντιμετωπίζει τα ίδια προ-
βλήματα με εκείνον».
Κλείνοντας, ο κ. Αθανασόπουλος
λέει ότι η διασκέδαση είναι κάτι
για το οποίο διψάνε οι νέοι με-
τανάστες. «Το έξω είναι, βέβαια,
λόγω των συνθηκών, απαγο-
ρευτικό» επισημαίνει, γι’ αυτό
«συγκεντρώνονται πότε στο
σπίτι του ενός και πότε του άλ-
λου, να ακούνε μουσική και να
διασκεδάζουν με τα ίδια απλά
μέσα που διασκέδαζαν οι με-
τανάστες του ’50»... 

            της κρίσης

Eνα από αυτά τα φωτάκια, φωτίζει
την πορεία του Φρανσουά Ολάντ,

ενός προέδρου που δεν προσποιείται
ότι είναι ο Ντε Γκολ, ο Λουδοβίκος 14ος
ή ο Φρανσουά Μιτεράν, αλλά ένας ηγέτης
σαν εκείνους της Ισπανίας, της Φινλανδίας,
της Γερμανίας ή της Ιταλίας. Οι ηγέτες
αυτοί είναι με το ένα πόδι στο ευρωπαϊκό
μοντέλο της κοινωνικής προστασίας και
με το άλλο στην προσαρμογή αυτού του
μοντέλου στους σύγχρονους συσχετι-
σμούς δυνάμεων. Ο Ολάντ ευθυγραμ-
μίζεται με αυτό το κυρίαρχο ρεύμα και
είτε κάνει ένα άνοιγμα προς το κέντρο
και στηριχθεί σε μια νέα πλειοψηφία
είτε όχι, ενσαρκώνει πλέον τη γαλλική
εκδοχή αυτών των κυβερνήσεων συ-
νασπισμού, που αποτελούν τον κανόνα
στην Ευρώπη –και φυσικά στη Γερμανία. 
Αυτό διευκολύνει πολύ τις προσεγγίσεις
στην Ευρώπη, τους συμβιβασμούς εκεί-
νους, δηλαδή, εκτός των ορίων των
οποίων η Ένωση αποσυντίθεται. Όπως

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι
περισσότεροι οικονομολόγοι, η Γαλλία
ήθελε η δημοσιονομική προσαρμογή
να συνοδευτεί από μέτρα ανάκαμψης,
με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης
στις χώρες όπου μπορεί να γίνει κάτι
τέτοιο. Και αυτό συνέβη, καθώς ο μεγάλος
συνασπισμός στη Γερμανία θα γενικεύσει
το ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα και η Βρε-
τανία θα το αυξήσει. 
Η εμμονή με τη θεραπεία-σοκ υποχωρεί
στην Ευρώπη και η Γαλλία δεσμεύεται
να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και τις
κοινωνικές εισφορές που πληρώνουν
οι επιχειρήσεις. 
Με άλλα λόγια, την ώρα που οι χώρες
που έχουν πληγεί περισσότερο από την
υπερχρέωσή τους και τη βία της «θε-
ραπείας» τους αρχίζουν να παίρνουν

ανάσα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες, με επικεφαλής το Βερολίνο
και το Παρίσι, μιλούν την ίδια οικονομική
και κοινωνική γλώσσα.

Η Ευρώπη της άμυνας
Κι αυτό δεν είναι όλο. Για πολύ καιρό,
οι δύο πρώην αποικιακές αυτοκρατορίες,
η Γαλλία και η Βρετανία, ήταν οι μόνες
ευρωπαϊκές χώρες που ήθελαν να
παίζουν ακόμη ένα διεθνή ρόλο και να
εμπλέκονται σε μακρινές συγκρούσεις.
Μετά την ψηφοφορία στο βρετανικό
Κοινοβούλιο, που έδειξε την αντίθεση
της χώρας σε μια στρατιωτική εμπλοκή
στη Συρία, η Γαλλία φάνηκε να είναι η
μόνη χώρα της Ένωσης με στρατιωτικές
φιλοδοξίες. Αλλά κι αυτό αρχίζει να αλ-
λάζει. Η καγκελάριος Μέρκελ ενημέρωσε
πριν από δύο μήνες τον Γάλλο πρόεδρο
ότι είναι έτοιμη να συμβάλει στη δημι-
ουργία μιας Ευρώπης της άμυνας, άρα
στη συγκρότηση μιας ενιαίας διπλωμα-
τικής πολιτικής. Αυτό οδήγησε τον Ολάντ
να δηλώσει, την περασμένη εβδομάδα,
ότι η Γαλλία και η Γερμανία πρέπει να
αναλάβουν κοινές ευθύνες για την ειρήνη
και την ασφάλεια στον κόσμο. 
Η Γερμανία άφησε να εννοηθεί ότι δεν
μπορεί να είναι η πρώτη οικονομική δύ-
ναμη της Ευρώπης και να συνεχίσει,
ταυτόχρονα, να απέχει από τις μεγάλες
κρίσεις στον πλανήτη. Απέναντι στην
αμερικανική απεμπλοκή, η Γερμανία
αρχίζει να απομακρύνεται από την ου-
δετερότητά της και η εξέλιξη αυτή εξηγεί
την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να αναμιχθεί στην Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία στο πλευρό της Γαλλίας.
Όλα αυτά δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή
ενοποίηση επιταχύνεται, αφού κοινή
αμυντική πολιτική σημαίνει ευρωπαϊκές
αμυντικές βιομηχανίες, έρευνα, επενδύσεις
και τεχνολογικές επιπτώσεις σε όλη την
Ένωση. Θα χρειαστεί, βέβαια, χρόνος.
Μόλις πριν από τρεις μήνες, όμως, τόσο
η οικονομική εναρμόνιση όσο η κοινή
άμυνα θεωρούνταν εντελώς αδύνατα... 

Με απηρχαιωμένους θεσμούς
και απεχθείς πολιτικές, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί
με το κεφάλι κάτω και τα πόδια
πάνω. Οι πολίτες το γνωρίζουν
και είναι ένας από τους λόγους
που μεγάλο μέρος τους
απομακρύνεται από αυτήν.
Παρά ταύτα, διακρίνει κανείς
μικρά φωτάκια που δείχνουν
την έξοδο από την κρίση. 

Γράφει ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΓΚΕΤΑ 

Αναδημοσίευση 
από τη 

Την ώρα που οι χώρες
που έχουν πληγεί
περισσότερο από 
την υπερχρέωσή τους και
τη βία της «θεραπείας»
τους αρχίζουν να
παίρνουν ανάσα, οι
μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, με
επικεφαλής το Βερολίνο
και το Παρίσι, μιλούν την
ίδια οικονομική και
κοινωνική γλώσσα

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑ

Επιταχύνεται η ευρωπαϊκή ενοποίηση;



Ο
ι εξελίξεις στην Αρ-
γεντινή και στην
Τουρκία έδωσαν την
αφορμή για ρευστο-

ποιήσεις παγκοσμίως, με απο-
τέλεσμα οι αγορές τις τελευταίες
συνεδριάσεις να βρίσκονται υπό
πίεση. Ειδικότερα, οι αναδυό-
μενες αγορές και εκείνες της
ευρωπαϊκής περιφέρειας πλήτ-
τονται περισσότερο, κυρίως λό-
γω της επιθετικής φύσεως κε-
φαλαίων που δραστηριοποι-
ούνται σε αυτές. 
Ούτε και η εγχώρια αγορά μπό-
ρεσε να ξεφύγει από το ντόμινο
των ρευστοποιήσεων, με τα
πρόσφατα κέρδη του 2014 να
έχουν ήδη εξανεμιστεί. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οποιαδήποτε
ενδοσυνεδριακή προσπάθεια
ανάσχεσης των πωλήσεων δεν
είχε αποτέλεσμα και κάθε φορά
οι πωλητές επέστρεφαν δρι-
μύτεροι, γεγονός που καταδει-
κνύει ότι υπάρχει ουρά πωλή-
σεων. 
Σύμφωνα με την τεχνική ανά-
λυση, αν χαθούν και οι 1.120
μονάδες, το ελληνικό χρημα-
τιστήριο μπορεί να υποχωρήσει

έως τις 900 μονάδες ή πτώση
20%. 
Επιδείνωση του οικονομικού
περιβάλλοντος σημειώνεται σε
καθημερινή βάση, με συνέπεια
το μείγμα παραγόντων που επη-
ρεάζει την ελληνική οικονομία
να γίνεται καθημερινά περισ-
σότερο τοξικό. Στο μείγμα λοιπόν
που περιέχει τον πολιτικό κίν-
δυνο και την αβεβαιότητα περί
τις τραπεζικές εξελίξεις προ-
στέθηκε η αναταραχή των ανα-
δυομένων αγορών υπό την επή-
ρεια των εξελίξεων στην Αρ-
γεντινή, την Ουκρανία και την
Τουρκία. Επί πλέον, η JP Morgan
υιοθέτησε το κλίμα εκλογολο-
γίας, διατυπώνοντας μάλιστα
και πρόβλεψη για τη σύνθεση
της νέας Βουλής, που πιθανο-
λογεί ότι θα προκύψει το αρ-
γότερο μέχρι το τέλος του 2014,
εκτίμηση που δύσκολα συνάδει
με προηγούμενη έκθεσή της,
που «έβλεπε» σημαντική επα-
νάκαμψη καταθέσεων στο τρα-
πεζικό σύστημα. 
Έτσι, είναι θέμα χρόνου να επι-
σημοποιηθεί η είσοδος της ελ-
ληνικής οικονομίας σε παρα-

τεταμένη προεκλογική περίοδο,
γεγονός που δεν θα επιτρέψει
τη δρομολόγηση των διαρθρω-
τικών αλλαγών και ιδιαίτερα
των αποκρατικοποιήσεων που
συνιστούν βασικό καταλύτη
στην επιδίωξη της επανεκκί-
νησης της ελληνικής οικονομίας.
Το αποτέλεσμα είναι να εδραι-
ώνεται η εκτροφή απαισιόδοξων
προσδοκιών για το επόμενο
διάστημα, αναιρώντας, έτσι,
πλήρως τις θετικές προσδοκίες
των πρώτων ημερών του έτους. 
Είναι φανερό ότι η εκτροφή θε-
τικών προσδοκιών για την πορεία
της οικονομίας, θα απαιτήσει
τη διαμόρφωση σταθερού πο-
λιτικού σκηνικού. Ως τότε, το
χρηματιστήριο θα διατελεί σε
ομηρία. 

JP Morgan: Πρόωρες
εκλογές
Στο 70% τοποθετεί τις πιθανό-
τητες να γίνουν πρόωρες εκλο-
γές στην Ελλάδα η JP Morgan,
εκτιμώντας ότι το βασικό σενάριο
κάνει λόγο για προσφυγή στις
κάλπες στα τέλη του γ' 3μηνου
ή στις αρχές του δ' 3μηνου του
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
H Ελλάδα επιδιώκει από τους δανειστές της να
δεχθούν χαμηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
για τις τράπεζες, ώστε να περισσέψουν κεφάλαια
για την κάλυψη του χρηματοδοτικού της κενού,
δήλωσαν τραπεζίτες στο Reuters. Όπως αναφέρουν,
η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την τρόικα,
ώστε να περιοριστούν τα επιπλέον κεφάλαια που
ενδεχομένως θα χρειαστούν οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες, μετά τα τεστ αντοχής, για να αντιμετωπίσουν
την αύξηση των επισφαλών δανείων. Υπάρχουν
συζητήσεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και της
τρόικας για το εάν το Core Tier 1 θα τεθεί στο 8%
από το 9. Η Αθήνα θέλει να μειωθεί ο δείκτης Core
Tier 1 στο 8%, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές τράπεζες. Εάν υιοθετηθεί ο χαμηλότερος
δείκτης, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών
θα είναι μειωμένες και θα χρησιμοποιηθεί πιθανότατα
μόνο ένα μέρος από το «μαξιλάρι» των 8-9 δισ.
ευρώ του ΤΧΣ. 

ΕΘΝΙΚΗ
Η Εθνική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης
της θυγατρικής στο Λονδίνο NBGI Private Equity,
όπως αποκαλύπτει το πρακτορείο Bloomberg, επι-
καλούμενο δύο άτομα προσκείμενα στις διαπραγ-
ματεύσεις. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Εθνική
Τράπεζα συνεργάζεται με την επενδυτική τράπεζα
Cogent Partners, η οποία εξειδικεύεται σε συναλλαγές
private equity στη δευτερογενή αγορά. 
Η πώληση της εταιρείας είναι στα σχέδια του ομίλου
και παλαιότερα ακούστηκε ότι μεταξύ των ενδια-
φερομένων είναι η Calamos Asset Managment.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - WARRANTS
H JP Morgan συστήνει στους επενδυτές να αγοράσουν
warrants των ελληνικών τραπεζών, καθώς η οι-
κονομία σταθεροποιείται. Eκτιμά ότι κανείς μπορεί
να συμμετάσχει στη σταθεροποίηση και στη σταδιακή
ανάκαμψη της Ελλάδας μέσω των warrants των
ελληνικών τραπεζών, αφού θεωρεί ότι αποτιμώνται
εξαιρετικά χαμηλά. 
Ωστόσο, η JP Morgan κάνει μια διαφοροποίηση
για τα ελληνικά τραπεζικά warrants, δίνοντας σύ-
σταση «οverweight» για εκείνα της Alpha Bank
και της Πειραιώς, ενώ για εκείνα της Εθνικής δίνει
σύσταση «underweight». Έτσι, υπό αυτά τα δεδομένα,
η JP Morgan συστήνει στους επενδυτές να ξεκινήσουν
long θέσεις στα ελληνικά τραπεζικά warrants,
ενώ στους υφιστάμενους μετόχους συστήνει με-
τατροπή των μετοχών σε warrants.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ως μέτοχος μειοψηφίας εισέρχεται το αμερικανικό
επενδυτικό κεφάλαιο Third Point στην Play του Π.
Γερμανού. Το fund απέκτησε ποσοστό 10% της Ρ4
Sp. (στην οποία βασικοί μέτοχοι είναι η Tollerton
του Πάνου Γερμανού και η αγγλικών συμφερόντων
Novator Partners), η οποία ελέγχει την πολωνική
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Play. 
Η Third Point μέσω συμμετοχής της στην Tollerton
είναι σήμερα μέτοχος με ποσοστό 10% της εταιρείας
κινητής τηλεφωνίας, αποκτώντας το ποσοστό του
ομίλου όμιλος Ρέστη που αποχώρησε από την Play. 
Η Ρ4 προ ημερών ολοκλήρωσε επιτυχώς έκδοση
ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 900 εκατ.
ευρώ, η οποία υπεκαλύφθηκε κατά 7 φορές.
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8J&P ΑΒΑΞ: Σύμβαση προϋπολογισμού 650
- 700 εκατ. υπέγραψε η κοινοπραξία των εται-
ρειών J&P Overseas και J&P Άβαξ με τον φορέα
δημόσιων έργων του Κατάρ για το έργο της
κατασκευής των πρώτων 45 χιλιομέτρων του
οδικού άξονα New Orbital Highway. 
Η κατασκευαστική θα αναλάβει το 25% του
σχεδιαζόμενου οδικού άξονα που βρίσκεται
νοτιοδυτικά της Ντόχα και θα επιτρέψει τη σύν-
δεση του λιμανιού της Ντόχα και του αυτοκι-
νητοδρόμου Al Wakrah. 
Το έργο εντάσσεται σε «πακέτο» έργων που

συμβασιοποιήθηκαν πρόσφατα στο Κατάρ και
είναι ύψους 1 δισ. Σε αύξηση του ανεκτέλεστου
υπόλοιπου κατά 25% προχώρησε μέσα σε
λίγες εβδομάδες η διοίκηση του ομίλου J&P
ΑΒΑΞ με την ανάληψη συμβάσεων οδικών
έργων στο Κατάρ, συνολικού ύψους άνω του
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η διοίκηση του
ομίλου φιλοδοξεί πως τις επόμενες εβδομάδες
θα προχωρήσει στην υπογραφή νέων έργων
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
8EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ: Η Eurobank
Equities ΑΕΠΕΥ το 2013 - για πέμπτη συνεχή

Σοφο...
κλέουσα

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ -                          

Χ.Α.: Εκλογολογία και αναδυόμενες            

Σύμφωνα με την
τεχνική ανάλυση,
αν χαθούν και 
οι 1.120 μονάδες,
το ελληνικό
χρηματιστήριο
μπορεί να
υποχωρήσει έως
τις 900 μονάδες 
ή πτώση 20%
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2014. Η αμερικανική επενδυτική
επισημαίνει ότι ακόμη και αν
δεν επιβεβαιωθεί το βασικό σε-
νάριο, η πολιτική σκηνή δια-
μορφώνεται σύμφωνα με αυτήν
την προοπτική. 
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα πιθα-
νότατα να εισέλθει σε μία πα-
ρατεταμένη προεκλογική πε-
ρίοδο, μετατοπίζοντας το εν-
διαφέρον μακριά από την εφαρ-
μογή του Μνημονίου. 
Μάλιστα, η JP Morgan εκτιμά
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει
προβάδισμα για μια πιθανή
εκλογική νίκη, εξέλιξη που, εάν
επιβεβαιωθεί, ανοίγει ένα «πα-
ράθυρο» αβεβαιότητας γύρω
από την κυβερνητική σταθερό-
τητα. 
Ένας από τους βασικότερους
λόγους που μπορεί να οδηγή-
σουν στις πρόωρες εκλογές,

είναι οι επιπτώσεις του αποτε-
λέσματος των προσεχών ευ-
ρωεκλογών. 
Οι πιέσεις στον κυβερνητικό
συνασπισμό μπορεί να κατα-
στούν μη διαχειρίσιμες τους
επόμενους 4-5 μήνες, καθώς
όπως όλα δείχνουν πιθανότατα
ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή να
λάβουν υψηλά ποσοστά. 
Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται
να δει τα ποσοστά του σε εξαι-
ρετικά χαμηλά επίπεδα, εξέλιξη
που μπορεί να προκαλέσει αν-
τιδράσεις που θα οδηγήσουν
σε διάσπαση του κυβερνητικού
συνασπισμού. 
Ο δεύτερος λόγος που μπορεί
να οδηγήσει σε πρόωρες εκλο-
γές είναι η τάση «εξαργύρωσης»
των πρόσφατων επιτυχιών από
την κυβέρνηση. 
Πιο συγκεκριμένα, η επίτευξη

πρωτογενούς πλεονάσματος
αφενός και η μείωση των μέτρων
λιτότητας αφετέρου, μπορεί να
δώσουν ισχυρά επιχειρήματα
στην παρούσα κυβέρνηση να
εξαργυρώσει τις επιτυχίες της
στην κάλπη. 
Επιπλέον, με δεδομένη την απο-
δυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, προφα-
νώς η κυβέρνηση θέλει να ανα-
νεώσει τη θητεία της με πιο
ισχυρό εταίρο, που σε αυτήν
την περίπτωση δεν αποκλείεται
να είναι ακόμη και το ΣΥΡΙΖΑ. 
Τέλος, μία τρίτη αφορμή που
μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες
εκλογές είναι η ψηφοφορία για
Πρόεδρο της Δημοκρατίας το
Φεβρουάριο του 2015. 
Για να μπορέσει να εκλεγεί ΠτΔ
από τη Βουλή θα πρέπει ο υπο-
ψήφιος να συγκεντρώσει 180
ψήφους. Σε διαφορετική περί-

πτωση και μετά από συγκεκρι-
μένη διαδικασία, η Βουλή λύεται
και προκηρύσσονται εκλογές. 
Η JP Morgan υπενθυμίζει ότι
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δη-
λώσει ότι δεν θα στηρίξουν την
πρόταση της κυβέρνησης, κάτι
που θα κάνουν και τα υπόλοιπα
κόμματα. 

Οι αναδυόμενες
αγορές
Οι επενδυτές δεν έχουν διάθεση
για ρίσκο στις αναδυόμενες
αγορές, στις οποίες ανήκει πλέον
και το ελληνικό χρηματιστήριο,
σύμφωνα με την HSBC. 
Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής
ερευνών της HSBC για τις ανα-
δυόμενες αγορές, Pablo Gold-
berg, ανέφερε τους εξής 4 λό-
γους:
8Οι επενδυτές προτιμούν πλέον
τις ανεπτυγμένες αγορές. Παρά
το γεγονός ότι οι αναδυόμενες
αγορές είναι πιο φθηνές έναντι
των ανεπτυγμένων, η αποτίμηση
μπορεί πλέον να μην είναι αρ-
κετή, από τη στιγμή που οι ροές
εξακολουθούν να ωφελούν τις
ανεπτυγμένες αγορές. 
8Οι πιθανές βραχυπρόθεσμες
λύσεις οδηγούν σε προβλήματα
σε βάθος χρόνου. 
8Η υποτίμηση των νομισμάτων
οδηγεί σε εκροές από τις τοπικές
αγορές.
8Δεδομένου του αποκεντρω-
μένου χαρακτήρα αυτών των
σοκ στις αγορές, δύσκολα θα
αποκατασταθεί η διάθεση για
ρίσκο στις αναδυόμενες. 
Αυτή τη φορά η ποσοτική χα-
λάρωση ή οι διασώσεις από
το ΔΝΤ, είναι απίθανο να δώ-
σουν λύση. 

χρονιά – καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ
των χρηματιστηριακών που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά, με μερίδιο αγοράς στο
Χρηματιστήριο Αθηνών 15,6%. 
Την Eurobank Equities επιλέγουν για τις συ-
ναλλαγές τους σε ελληνικές και διεθνείς
μετοχές, παράγωγα προϊόντα, ομόλογα και
αμοιβαία κεφάλαια διεθνών επενδυτικών
οίκων πάνω από 30.000 ιδιώτες επενδυτές
που πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους,
μέσω ενός ευρύτατου δικτύου εξυπηρέτησης
και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλ-

λαγών, eurobanktrader.gr. 
8INTRACOM: Αποχωρεί από το διοικητικό
συμβούλιο ο Σωκράτης Κόκκαλης, ιδρυτής
του ομίλου εταιρειών Intracom Holdings. 
Αντικαταστάτης του ορίστηκε ο κ. Δημ. Χρ.
Κλώνης, στενός συνεργάτης του κ. Κόκκαλη,
με τον Όμιλο να αποκτά, έτσι, για πρώτη φορά
έπειτα από 36 χρόνια, νέο πρόεδρο. 
8ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Απώλειες 2 δισ.

στην παραγωγή ασφαλίστρων ήταν το απο-
τέλεσμα της κρίσης στην ελληνική αγορά
από το 2009 μέχρι και το 2013, σύμφωνα
με τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο της Eurolife Ασφαλιστικής
(θυγατρική 100% του ομίλου Eurobank) και
Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος. Από 5,5 δισ. ευρώ το 2009 έφτασε
το 2013 σε 3,5 δισ. ευρώ. 

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ - HSBC 
Έως έναν ακριβό τρόπο για να «παίξει» κανείς
την ανάπτυξη του εγχώριου τραπεζικού κλάδου,
θεωρεί τη μετοχή της Εθνικής η HSBC. 
Θεωρεί την Εθνική ακριβή, καθώς διαπραγματεύεται
2,2 φορές την εκτιμώμενη λογιστική αξία του
2014 και μειώνει την τιμή-στόχο της Εθνικής στα
3,79 ευρώ, από 3,85 πριν, ενώ διατηρεί τη σύσταση
«underweight».
Όμως, η HSBC επισημαίνει ότι η Εθνική βρίσκεται
σε καλύτερη θέση συγκριτικά με Πειραιώς και
Alpha λόγω φθηνότερου χρηματοδοτικού κόστους,
χαμηλότερη σε σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις
και σημαντική συνεισφορά από την Finansbank. 
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η Εθνική έχει το κα-
λύτερο προφίλ ρευστότητας μεταξύ των ελληνικών
τραπεζών για να στηρίξει τον δανεισμό. 
Αναφορικά με την Πειραιώς, η HSBC θέτει νέα τι-
μή-στόχο τα 1,69 ευρώ, από 1,63 πριν, ενώ υπο-
βαθμίζει τη σύσταση σε «underweight». 
Όπως τονίζεται στην έκθεση η τράπεζα, ολοκλήρωσε
τις μεγαλύτερες εξαγορές το 2013 και πλέον έχει
καταστεί market leader σε όρους καταθέσεων και
δανείων. 
Λόγω του μεγέθους των εξαγορών η διοίκηση της
τράπεζας εκτιμά ότι οι συνέργειες θα είναι υψηλότερες
από εκείνες του ανταγωνισμού. 
Με τον εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς λογιστική
αξία (2014) στο 1,26 τα θετικά στοιχεία έχουν εν-
σωματωθεί στην τιμή της μετοχής μετά το πρόσφατο
ράλι, επισημαίνει η HSBC. 
Για την Alpha ο διεθνής οίκος αυξάνει στα 0,67
ευρώ, από 0,64 την τιμή-στόχο, διατηρώντας τη
σύσταση «underweight». 
Σημειώνει επίσης πως με εκτιμώμενο δείκτη τιμής
προς λογιστική αξία στο 1,34 η τιμή της μετοχής
έχει ενσωματώσει τα καλά νέα. 

INΤRALOT
Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ανεβάζει την τι-
μή-στόχο στα 2,5 από 1,9 ευρώ. 
Η αναβάθμιση στη σύσταση αντανακλά τις μεσο-
πρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου,
δεδομένης της σταδιακής αποκατάστασης της κα-
ταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ε.Ε., των νέων
ευκαιριών στην Ελλάδα και της έκθεσης της
εταιρείας στις διεθνείς αγορές. 
Η αύξηση της τιμής-στόχου αποτυπώνει τις τάσεις
θετικής λειτουργικής κερδοφορίας λόγω της
ισχυρής αύξησης των εσόδων (παρά τις ισοτιμιακές
διακυμάνσεις), αλλά και τη λειτουργική μόχλευση
της εταιρείας. 
Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount κοντά στο
14% σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της,
τονίζει η χρηματιστηριακή.

ΜΕΤΟΧΕΣ
Στη λίστα με τις προτιμώμενες μετοχές της Euroxx
περιλαμβάνονται οι μετοχές των ΟΠΑΠ, Μυτιληναίου,
Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ.
Από τις τράπεζες προτιμά την Alpha Bank. 
Σε ό,τι αφορά την πορεία του Χρηματιστηρίου,
εκτιμά ότι η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί τις
επόμενες εβδομάδες, μέχρις ότου η κυβέρνηση
έρθει σε συμφωνία με την τρόικα και «αποκαλυ-
φθούν» οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. 
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71.417.100 513,49 3,35 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 7,190 -2,84% 345.704 7,370 7,100 2,180 7,450
11.178.000 10,84 0,70 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,970 -2,32% 18.730 0,990 0,970 0,764 1,070
13.000.000 1,50 0,04 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,115 4,55% 2.520 0,115 0,100 0,100 0,520
25.000.000 6,90 0,32 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,276 -12,10% 52.089 0,299 0,263 0,174 0,581
22.016.250 10,79 0,12 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,490 -0,41% 6.506 0,499 0,457 0,360 0,681

418.000 8,53 0,84 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 20,400 -0,49% 1.239 20,500 20,400 17,100 23,400
15.300.000 32,74 16,80 - 24/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) * ΑΤΕΚ 2,140 0,00% 0 2,140 2,140 0,520 2,150
20.121.710 3,82 0,10 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 0,00% 0 0,190 0,190 0,179 0,397
18.810.000 3,84 0,15 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,204 -18,40% 10.529 0,225 0,185 0,185 0,419
23.986.500 19,19 0,35 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,800 0,00% 252.506 0,873 0,794 0,585 0,873

4.968.600 4,87 0,31 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,980 0,00% 0 0,980 0,980 0,490 1,010
6.325.000 13,09 0,62 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 2,070 -1,90% 2.791 2,140 2,050 0,888 2,140

77.376.446 2,17 0,16 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,028 -6,67% 313.719 0,030 0,028 0,028 0,103
14.076.360 4,95 0,30 12,83 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,352 -4,86% 11.531 0,370 0,320 0,265 0,626

8.418.750 56,24 1,00 20,98 0,15 0,29 05/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚΕ (ΚΑ) * ΠΡΕΖΤ 6,680 0,15% 120 6,680 6,670 6,620 7,120
94.462.368 303,22 0,71 - 08/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,210 -3,60% 794.738 3,210 3,150 1,497 3,730
24.060.000 9,02 0,41 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,375 -1,32% 15.410 0,380 0,375 0,317 0,440
15.000.000 30,00 1,54 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 2,000 3,09% 895 2,000 2,000 1,610 5,500

232.000.000 2.215,60 0,38 72,57 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 9,550 -7,28% 3.519.610 9,900 9,210 4,910 11,830
34.720.000 11,25 0,36 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,324 -7,16% 194.915 0,339 0,315 0,221 0,634
13.673.200 4,38 0,44 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,320 0,95% 9.995 0,345 0,320 0,219 0,460

2.396.785.994 7.981,30 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 3,330 -14,18% 13.141.635 3,670 3,160 2,040 9,211
27.848.000 10,58 0,46 28,77 0,01 0,14 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,380 -9,31% 45.290 0,419 0,366 0,259 0,491
11.250.000 7,71 0,36 7,85 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,685 -2,28% 44.056 0,699 0,650 0,414 0,815
36.748.909 32,34 0,36 11,46 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,880 -7,27% 85.584 0,937 0,850 0,785 1,600
18.648.000 16,41 0,22 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,880 -3,72% 19.812 0,918 0,879 0,550 0,980

124.100.815 224,62 0,40 10,37 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,810 -3,21% 66.439 1,810 1,740 1,590 2,360
13.230.000 7,94 0,51 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,600 -6,25% 20.739 0,618 0,591 0,464 0,679
31.734.530 13,33 0,32 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,420 -0,71% 6.590 0,433 0,420 0,405 0,740
23.828.130 26,21 0,56 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,100 0,00% 0 1,100 1,100 0,779 1,800

177.001.313 568,17 0,59 46,95 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,210 -0,31% 1.726.908 3,210 3,120 1,460 3,750
19.864.886 294,60 0,36 0,74 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 14,830 -1,79% 40.124 15,050 14,790 12,010 17,700
29.546.360 45,50 0,44 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,540 -3,75% 17.999 1,600 1,510 1,270 2,100

305.635.185 2.148,62 0,91 25,52 0,45 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 7,030 -4,74% 643.288 7,300 6,970 6,350 9,600
65.368.563 473,92 3,12 40,40 0,11 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 7,250 -3,97% 2.214.804 7,300 6,920 3,762 8,800
26.730.187 31,27 0,80 9,77 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,170 -2,50% 22.450 1,170 1,160 0,877 1,260
15.146.404 23,17 0,40 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,530 -1,29% 2.535 1,550 1,400 1,200 1,900
52.067.296 15,05 0,59 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,289 -3,67% 78.434 0,300 0,280 0,242 0,534
30.009.210 10,47 0,36 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,349 -2,24% 14.616 0,364 0,320 0,313 0,707
36.300.000 176,06 1,30 9,90 0,19 0,16 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 4,850 -5,46% 47.464 5,030 4,650 4,650 6,750

106.500.000 798,75 0,91 17,08 0,17 0,15 31/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 7,500 -1,83% 221.360 7,500 7,060 4,790 8,600
27.503.677 36,30 0,73 3,92 0,05 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,320 0,00% 55.426 1,320 1,290 1,050 1,530

7.959.900 21,49 12,27 - 10/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 2,700 20,54% 14.100 2,700 2,240 2,033 3,039
53.155.053 83,45 0,86 19,52 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,570 -10,29% 207.741 1,700 1,480 0,880 1,950
86.735.980 70,95 0,54 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,818 0,86% 65.989 0,818 0,781 0,534 0,960
28.580.100 46,01 1,77 28,20 0,02 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,610 -8,00% 75.984 1,690 1,590 1,204 1,790

9.000.000 3,91 0,54 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,434 9,60% 170 0,434 0,420 0,269 0,650
8.298.467 5,97 0,52 7,42 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,720 3,60% 1.285 0,770 0,700 0,560 1,289

11.233.200 3,48 0,20 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,310 -6,06% 6.090 0,320 0,310 0,265 0,590
158.961.721 309,98 1,02 50,68 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 1,950 -8,02% 1.183.910 1,970 1,900 1,310 2,340

17.000.000 15,45 0,26 - 12/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) * ΚΑΘΗ 0,909 2,13% 22.581 0,975 0,802 0,321 1,000
7.500.000 14,18 0,92 14,54 10/04/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) * ΚΑΝΑΚ 1,890 0,00% 4.094 1,890 1,880 1,146 2,020
9.742.920 12,67 0,37 5,81 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,300 0,00% 100 1,300 1,300 1,070 1,510

14.679.792 61,07 0,71 12,07 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,160 3,74% 5.625 4,160 4,070 2,940 4,900
3.300.689 7,20 0,88 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,180 -9,54% 12.130 2,400 2,100 1,700 3,400
6.700.000 8,31 0,49 7,43 29/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΚΕΠΕΝ 1,240 25,13% 780 1,240 1,000 0,890 1,690

40.219.218 24,73 0,43 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,615 -9,29% 16.647 0,648 0,615 0,586 0,848
11.510.102 4,57 0,43 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,397 4,75% 40 0,397 0,379 0,281 0,462
21.224.340 6,54 0,30 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,308 -0,96% 20.222 0,308 0,259 0,194 0,360
13.586.500 41,30 1,80 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,040 1,33% 5.170 3,040 2,950 2,772 4,514
29.480.000 16,80 0,38 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,570 -5,94% 42.571 0,602 0,567 0,337 0,760
33.065.136 59,52 1,89 11,72 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,800 -2,70% 9.534 1,850 1,800 1,555 2,250
15.804.800 6,51 0,25 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,412 4,57% 1.572 0,412 0,375 0,260 0,523

1.795.140.547 371,59 0,07 - 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0,00% 0 0,207 0,207 0,180 0,270
24.474.815 34,51 1,03 11,63 30/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 1,410 -6,25% 57.265 1,457 1,410 0,629 1,504

7.595.160 6,66 0,32 9,79 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,877 11,01% 1.871 0,877 0,800 0,627 1,240
21.364.000 383,91 4,83 - 05/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) * ΛΑΜΨΑ 17,970 -0,11% 1.118 17,970 17,900 16,480 19,500

5.939.268 3,32 0,30 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,559 0,00% 0 0,559 0,559 0,520 0,760
8.321.682 2,02 0,24 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,243 0,00% 0 0,243 0,243 0,176 0,599
2.160.524 1,68 0,77 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,779 0,00% 0 0,779 0,779 0,354 0,798
7.734.375 1,38 0,10 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,179 -10,50% 4.617 0,200 0,179 0,144 0,360

17.125.062 47,27 0,51 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,760 -5,15% 790 2,940 2,760 2,230 3,540
9.819.370 3,23 0,33 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,329 -10,60% 203 0,329 0,329 0,212 0,408

51.950.600 589,64 1,67 8,42 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 11,350 -3,81% 293.885 11,590 11,180 9,400 14,000
11.700.000 3,63 0,36 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,310 -2,82% 12.700 0,319 0,301 0,286 0,468
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110.782.980 926,15 1,64 12,00 0,40 0,30 04/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,360 -2,22% 1.450.425 8,380 8,030 6,400 9,232
32.188.050 12,88 0,27 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,400 -13,04% 145.700 0,431 0,358 0,132 0,465

4.588.137 8,53 0,15 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,860 -1,59% 10.010 1,940 1,790 1,580 2,590
15.842.391 7,11 0,29 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,449 10,59% 1.205 0,449 0,446 0,406 0,702

116.915.862 660,57 0,84 27,80 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 5,650 -5,83% 1.935.203 5,750 5,400 3,600 6,460
6.340.000 5,66 0,32 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,892 -0,56% 1.040 0,898 0,892 0,300 1,040

23.935.280 4,55 0,29 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,190 3,83% 200 0,190 0,190 0,165 0,360
63.697.153 17,45 0,12 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,274 -13,84% 698.218 0,295 0,260 0,257 0,751

3.873.120 5,81 0,27 8,08 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,500 0,00% 0 1,500 1,500 0,910 2,640
34.986.430 5,25 0,26 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,150 13,64% 110.020 0,159 0,140 0,101 0,183

2.566.836 0,51 0,35 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,200 0,00% 0 0,200 0,200 0,198 0,315
10.080.000 232,04 1,59 12,58 0,40 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 23,020 -0,78% 19.948 23,500 23,000 19,590 25,840
25.000.000 424,00 2,65 85,53 0,01 0,05 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 16,960 -1,68% 48.791 16,960 16,410 15,580 21,410

319.000.000 3.071,97 2,64 6,08 0,72 0,57 28/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 9,630 -2,33% 3.624.895 9,970 9,500 5,840 10,760
490.150.389 5.136,78 3,16 10,78 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 10,480 -2,24% 6.488.780 10,480 9,910 4,350 11,670

4.971.466 1,71 0,36 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,343 0,00% 0 0,343 0,343 0,201 0,605
50.797.369 27,68 1,42 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,545 0,93% 12.061 0,545 0,516 0,361 0,706

5.072.567.951 8.471,19 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,670 -8,24% 32.581.331 1,700 1,600 0,850 5,735
7.070.400 14,85 0,48 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 2,100 0,48% 4.018 2,100 2,000 1,320 2,340

22.080.000 135,79 2,08 13,24 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 6,150 -2,84% 11.833 6,290 6,050 4,130 6,720
45.094.620 52,31 0,49 7,39 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,160 -7,20% 167.150 1,220 1,150 1,110 1,600
27.379.200 137,44 1,02 8,92 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,020 -1,38% 11.849 5,100 4,850 4,532 5,420
24.319.250 3,26 0,28 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,134 -10,67% 145.060 0,150 0,124 0,075 0,189
22.280.000 14,46 0,76 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,649 -4,56% 44.171 0,676 0,617 0,426 1,180
34.770.982 227,75 1,59 18,82 17/01/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 6,550 2,18% 98.195 6,680 6,400 4,150 6,860

4.181.450 4,09 0,73 16,19 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,979 3,05% 606 0,979 0,855 0,639 1,000
96.243.908 153,99 0,41 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,600 -0,62% 233.844 1,600 1,500 1,130 2,330
28.438.268 9,58 0,30 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,337 -3,16% 1.400 0,348 0,337 0,280 0,382

124.170.201 224,75 1,36 23,23 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,810 -9,50% 381.167 1,940 1,800 1,510 2,530
109.314.400 448,19 1,33 33,53 0,06 24/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 4,100 -3,07% 508.835 4,220 4,000 2,188 4,790

33.125.000 62,94 0,23 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,900 0,00% 45.536 1,900 1,790 1,210 2,580
77.063.568 1.448,80 1,04 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 18,800 -9,13% 429.431 19,990 18,400 12,300 22,990

7.568.960 68,20 0,50 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 9,010 -3,84% 4.667 9,020 8,710 5,900 10,090
305.732.436 121,68 0,58 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,398 -2,45% 882.342 0,398 0,374 0,319 0,680

10.203.575 1,92 0,11 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,188 -4,57% 8.110 0,210 0,178 0,090 0,400
8.340.750 6,26 0,24 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,750 -1,32% 253 0,760 0,750 0,350 0,830

101.279.627 71,71 0,66 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,708 -6,84% 180.494 0,748 0,695 0,620 1,330
4.034.950 1,10 0,25 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,273 -13,33% 111.453 0,284 0,268 0,115 0,495

21.876.700 9,12 0,50 47,65 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,417 -4,79% 13.274 0,420 0,402 0,291 0,460
10.922.906.012 7.110,81 1,59 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,651 -3,84% 42.939.403 0,651 0,633 0,203 0,737

1.033.006.393 213,83 0,14 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,207 -14,11% 11.980.829 0,234 0,192 0,192 0,842
45.457.464 14,32 1,20 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,315 -5,97% 47.861 0,316 0,292 0,179 0,479
12.120.000 101,32 0,80 13,52 0,45 0,36 22/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 8,360 0,60% 33.345 8,360 8,090 4,217 8,750
15.816.009 9,49 0,64 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,600 -7,41% 3.641 0,628 0,600 0,375 0,666

101.123.806 32,87 0,72 10,89 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,325 -2,40% 281.775 0,330 0,315 0,184 0,405
367.690.225 7.401,60 - 07/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 20,130 -6,24% 282.301 20,590 19,700 17,184 23,668

9.907.500 1,50 0,47 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,151 -26,34% 1.560 0,185 0,151 0,135 0,400
26.664.840 13,52 0,45 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,507 -0,98% 47.406 0,508 0,500 0,401 0,630
14.173.104 3,26 0,26 - 28/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,230 -9,45% 213.081 0,248 0,230 0,208 0,828

5.469.166.865 2.707,24 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,495 -6,60% 8.357.955 0,507 0,447 0,447 5,458
101.260.000 748,31 0,72 - 0,24 08/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 7,390 3,36% 206.289 7,390 7,150 4,313 7,800

52.800.154 33,05 0,94 6,89 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,626 -16,20% 6.667 0,735 0,626 0,498 0,840
11.720.024 33,87 0,82 9,97 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,890 5,09% 4.998 2,890 2,680 2,331 4,855
66.948.210 1.479,56 1,84 15,58 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 22,100 -10,71% 624.893 24,640 22,000 12,200 26,790
50.992.322 203,97 1,15 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 4,000 -2,91% 480.583 4,090 3,990 1,700 4,610
50.593.832 221,60 1,86 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 4,380 -14,45% 288.702 4,920 4,250 3,990 6,410
20.578.374 30,87 0,41 15,06 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,500 0,00% 58.991 1,500 1,500 1,120 1,650

133.025.996 81,68 0,26 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,614 -6,83% 2.195.977 0,630 0,598 0,350 0,700
23.154.250 22,92 0,26 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,990 -7,48% 142.167 1,030 0,986 0,648 1,230
77.654.850 129,68 0,44 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,670 -0,60% 252.168 1,670 1,620 1,090 1,930

130.144.117 1.563,03 2,77 16,90 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 12,010 -7,62% 1.117.867 12,600 11,960 5,300 13,200
23.648.700 48,95 0,61 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 2,070 2,48% 93.938 2,070 1,900 1,250 2,200
44.412.347 237,61 0,80 2,35 13/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 5,350 -2,90% 145.846 5,350 5,140 3,533 6,288

4.740.000 2,13 0,31 52,71 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,450 -13,46% 924 0,520 0,450 0,330 1,230
770.328.883 311,21 0,22 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,404 -3,58% 10.854.894 0,404 0,390 0,202 0,540

468.700 1,92 0,12 9,98 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,090 10,54% 7.003 4,090 3,890 3,520 5,070
10.500.000 13,55 0,42 9,59 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,290 3,20% 7.327 1,290 1,250 0,985 1,497
14.074.000 22,10 0,52 - 0,22 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,570 -3,68% 1.930 1,710 1,570 1,190 1,920

6.200.000 4,27 0,33 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,689 0,00% 0 0,689 0,689 0,408 0,880
12.417.000 47,31 2,68 49,98 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 3,810 -0,78% 93.432 3,810 3,760 2,670 3,840

6.132.500 14,10 0,55 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,300 4,55% 2.282 2,300 2,200 2,130 2,950
3.953.090 4,15 3,02 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 1,050 -3,67% 804 1,100 1,050 0,566 1,130

11.812.193 11,25 0,77 21,06 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,952 -0,94% 10.337 0,964 0,939 0,850 1,240
6.836.280 11,96 1,97 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 1,750 -1,69% 4.345 1,770 1,750 0,261 1,930

11.962.443 71,54 0,50 - 12/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 5,980 -0,83% 25.597 5,980 5,730 3,247 6,372
57.434.884 36,18 0,32 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,630 -5,26% 47.236 0,680 0,580 0,465 0,919

6.456.530 11,11 0,84 35,03 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,720 -2,82% 1.504 1,720 1,640 1,500 2,200
54.888.240 56,53 0,66 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 1,030 -9,65% 173.387 1,060 0,983 0,648 1,170
15.627.315 5,47 0,29 - 20/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,350 0,00% 197.181 0,350 0,336 0,184 0,400

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

245.748.580 248,21 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 1,010 -15,83% 13.581.390 1,100 0,951 0,540 1,840
848.591.850 635,60 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,749 -13,91% 9.474.593 0,810 0,701 0,375 0,991

1.204.702.851 1.517,93 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,260 -3,08% 14.849.221 1,260 1,200 0,560 1,510
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Αύξηση της τάξης του 11,9%
σε αξία και 4,6% σε όγκους

σημειώθηκε στις εξαγωγές φρού-
των και λαχανικών το 2013, σε
σχέση με το 2012. Σύμφωνα με
την ανάλυση που έκανε ο Σύν-
δεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων
Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων
Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT
- HELLAS, στα προσωρινά στοιχεία
δεκάμηνου της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελλη-
νικές εξαγωγές λαχανικών αυξή-
θηκαν κατά 2,3% σε όγκο, (συ-
νολικού ύψους 133.478 τόνων)
και 16,1% σε αξία (φθάνοντας τα
138.686.962 ευρώ). Ο όγκος των
εξαγωγών φρούτων αυξήθηκε
κατά 4,9% και 11% σε αξία, φτά-
νοντας τους 923.007 τόνους και
646.748.618 ευρώ. 
Ο Σύνδεσμός INCOFRUIT - HELLAS
εκτιμά ότι το 2013 ολοκληρώθηκε
με ρυθμό ανάπτυξης παρόμοιο
του δεκάμηνου, με συντριπτική
υπεροχή των φρούτων και λα-

χανικών και των παρασκευασμά-
των τους, των οποίων η εμπορική
αξία αποτελεί κατά μέσο όρο την
5ετία 2008-2013, το 34% της
μέσης αξίας των συνολικών αγρο-
τικών εξαγωγών. Ήταν η 4η χρονιά

που σημειώθηκε άνοδος στις εξα-
γωγές φρούτων και λαχανικών. 
Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες
αυξήθηκαν κατά 1% το δεκάμηνο
του 2013 σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2012, φτάνοντας

συνολικά τους 330.472 τόνους
και σε αξία τα 244.749.887 ευρώ.
Ο κύριος προορισμός για τα ελ-
ληνικά φρούτα και λαχανικά εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει
η Ρωσία, με 96.907,28 τόνους
αξίας 101.969.468 ευρώ, ακολου-
θούμενη από την ΠΓΔΜ και τη
Αλβανία. 
Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη
Ρωσία, από Ιανουάριο μέχρι Οκτώ-
βριο του 2013, σημείωσαν μείωση
της τάξης του 2,3% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του
2012 ως προς τον όγκο, αλλά αύ-
ξηση 5% κατ’ αξία. Όσον αφορά
τις εισαγωγές, έως τον Οκτώβριο
του 2013 ανήλθαν σε 411.869 τό-
νους (-1,4%) αξίας 347.132.754
ευρώ (2,4%). Οι εισαγωγές λαχα-
νικών ανήλθαν σε 215.229 τόνους
(0,2%), αξίας 143.864.017 ευρώ
(3,1%) και των φρούτων ανήλθαν
σε 196.640 τόνους (-3%), αξίας
203.268.737 ευρώ (1,8%). 

Την άμεση παρέμβαση των συναρμόδιων
υπουργείων, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσι-

μότητα της τευτλοπαραγωγής και το μέλλον της
παραγωγής ζάχαρης στη χώρα μας, ζητά με ανα-
κοίνωσή του το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ακο-
λουθούμενη τιμολογιακή πολιτική για το προϊόν. 
Στην ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ, που προέκυψε
ύστερα από τις τελευταίες ανακοινώσεις της Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) σχετικά με
την τιμή αγοράς των ζαχαροτεύτλων από την
εταιρεία, σημειώνεται πως «είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι, με αυτές τις τιμές προϊόντος, η πα-
ραγωγή τεύτλων στη χώρα μας οδηγείται σε
πλήρη κατάρρευση». 
Με βάση τον τιμοκατάλογο που ανακοινώθηκε
από την εταιρεία, σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ, η
μείωση τιμών κυμαίνεται από 3 έως 4,7 ευρώ
ανά τόνο, ενώ το καθαρό εισόδημα των παρα-
γωγών μειώνεται από 30 έως 35 ευρώ ανά
στρέμμα. 
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι
η τιμολογιακή πολιτική για τα ζαχαρότευτλα
πρέπει να συνδυάζει από τη μια πλευρά ικανο-
ποιητικό εισόδημα για τους παραγωγούς και
από την άλλη ανταγωνιστικές τιμές για την βιο-
μηχανία. «Δίνοντας βαρύτητα μόνο στο ένα, η
ΕΒΖ το μόνο που κάνει είναι στην ουσία να
πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Αυτό,
αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει με μαθηματική
ακρίβεια στην πτώση», καταλήγει το ΓΕΩΤΕΕ. 

Σήμα κινδύνου και 
από το ΓΕΩΤΕΕ για 

την τευτλοπαραγωγή

Για 4η χρονιά αύξηση στις εξαγωγές σε φρούτα και λαχανικά 

Ησύσταση οργανωτικής επιτροπής αγώνα
κατά της όδευσης του νέου αγωγού φυ-

σικού αερίου ΤΑP (Trans Adriatic Pipeline)
από την πεδιάδα των Ταναγών Φιλίππων, απο-
φασίστηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο δή-
μαρχος Καβάλας, Κωστής Σιμιτσής. Στη σύ-
σκεψη αποφασίστηκε η συμμετοχή εκπρο-
σώπων θεσμικών φορέων της Καβάλας και
της Δράμας στην ενημερωτική εκδήλωση
που διοργανώνει η κοινοπραξία της κατα-
σκευάστριας εταιρείας στις 9 Φεβρουαρίου,
στο Συνεδριακό Κέντρο «Απόστολος Παύλος»,
στην Τοπική Κοινότητας Λυδίας του Δήμου
Καβάλας. 
Την ημέρα εκείνη, έξω από το Συνεδριακό
Κέντρο, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των εμπλεκόμενων φορέων
της Καβάλας και της Δράμας, προκειμένου
να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία η αντίδραση

των κατοίκων στο ενδεχόμενο διέλευσης του
αγωγού από την πεδιάδα. «Με τον τρόπο
αυτό θα δείξουμε στην εταιρεία και σε όσους
τη στηρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε τη συγ-
κεκριμένη όδευση» δήλωσε ο κ. Σιμιτσής, ο
οποίος εξέφρασε την ελπίδα πως στην εκδή-
λωση θα αναπτυχθεί ένας «εποικοδομητικός

διάλογος», μέσα από τον οποίο θα πειστεί η
εταιρεία «για την επιτακτική ανάγκη αλλαγής
του σχεδιασμού για διέλευση του αγωγού
μέσα από μια μεγάλη αγροτική καλλιεργήσιμη
έκταση». 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα
Ανατολικής Μακεδονίας, στα τέλη Σεπτεμβρίου
εκπόνησε μια ολοκληρωμένη μελέτη, στην
οποία καταθέτει την πρόταση για εναλλακτική
διέλευση του αγωγού, ώστε να παρακαμφθούν
τα Τενάγη, η οποία δεν έχει, ωστόσο, αξιολο-
γηθεί ακόμη από την εταιρεία. 
Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του
ΤΕΕ-ΤΑΜ, Λάζαρος Βασιλειάδης, στην πρόταση
τεκμηριώνεται επιστημονικά το θέμα με ανα-
φορές στην τύρφη των Τεναγών, τη συνίζηση
και την έλλειψη σταθερής θεμελίωσης κατά
μήκος των καλλιεργήσιμων αγροτικών πε-
ριοχών, που απαιτείται για ένα τέτοιο έργο. 

«Όχι» στη διέλευση του ΤΑΡ μέσα από καλλιεργήσιμη γη

Το «Ελληνικό Πρωινό» της Ηπείρου

Μία πανδαισία γεύσης και
αρωμάτων, αγνό μέλι, μαρ-

μελάδες, πίτες, τραχανάς, χειρο-
ποίητα ζυμαρικά, τυροκομικά,
χέλι καπνιστό, σιροπιαστά γλυκά
και άλλα προϊόντα, φτιαγμένα με
μεράκι και παλιές αυθεντικές συν-
ταγές της Ηπείρου, παρουσιά-
στηκαν σε εκδήλωση, για την κα-
θιέρωση του «Ελληνικού Πρωινού
Ηπείρου» στα ξενοδοχεία της πε-
ριοχής. 
Οι τοπικοί παραγωγοί από κάθε
γωνία της Ηπείρου συναντήθηκαν

με τους ξενοδόχους και είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν τα
προϊόντα τους, ώστε να δοθεί
ένα πλεονέκτημα στο τουριστικό
πακέτο της Ηπείρου, μέσα από
γευστικές εμπειρίες και τον γα-
στρονομικό της πλούτο. 
«Τα προϊόντα μας είναι η ταυτό-
τητά μας και από εκεί πρέπει να
ξεκινήσουμε» τόνισε ο περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος
Καχριμάνης. Επισήμανε ότι πρέπει
τα προϊόντα του πρωτογενή το-
μέα, καθώς και εκείνα που παρά-

γονται από τη μεταποίηση, να
χρησιμοποιούνται από τις του-
ριστικές επιχειρήσεις, ώστε στην
αλυσίδα των πλεονεκτημάτων
για την ανάπτυξη της Ηπείρου
να μπει και ο κρίκος των τοπικών
επώνυμων προϊόντων. Ο κ. Κα-
χριμάνης σε μία προσπάθεια να
στηρίξει τους παραγωγούς, ανα-
κοίνωσε ότι όσοι από αυτούς επι-
θυμούν να συμμετέχουν σε εκ-
θέσεις, θα υποστηρίζονται από
την Περιφέρεια, η οποία θα κα-
λύπτει τα έξοδα, με την προϋπό-

θεση τα προϊόντα τους, να έχουν
ταυτότητα. Ο εμπνευστής, του
Ελληνικού Πρωινού, Γιώργος Πίτας,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
στο ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Ελλάδος, τόνισε στους παρευρι-
σκόμενους ότι «η μεγάλη τομή
για να πάμε παραπέρα, είναι να
αισθανθούμε την υπερηφάνεια
για τον τόπο μας, για τις παρα-
δοσιακές γεύσεις που μας μεγά-
λωσαν, για έναν πολιτισμό που
κουβαλάμε, για τις ανθρώπινες
σχέσεις που μάθαμε να έχουμε».



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. 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο, 525 τ.μ.
Τιμή 30.000 €. Τηλ. 6997/002350. 

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

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

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

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

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

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Αβία-Μικρή Μαντίνεια Καλαμάτας):

Οικόπεδα, μεταξύ 20.000 και 150.000 €. Τηλ.
6978/557841.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΟΠΑΝΑΚΙ): 8,5 στρέμματα, 1 χλμ.
έξω από το χωριόμε ημιτελή (μπορεί να 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.

ΧΑΝΙΑ (ΚΩΡΑΚΙΕΣ): Οικόπεδο 1.000 τ.μ., υπέροχη
θέα, άρτιο, οικοδομήσιμο. Μεγάλη προσφορά!
Τιμή 60.000 €. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ, τηλ. 28210/90790.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Aγροτεμάχια των 50, 100, 200, 300,
1.000 στρεμμάτων, ποτιστικά. Τηλ. 6948/195906
(κ. Χρήστος). 

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

ΓΥΘΕΙΟ (ΑΙΓΕΣ): Aγροτεμάχιο 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 ελαι-
όδεντρα (θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ), εφαπτόμενο σε

αγροτικό δρόμο απεριόριστη θέα σε βουνό και
θάλασσα. Τιμή 80.000 € συζητήσιμη. Τηλ.
6945/346243. 

ΕΥΒΟΙΑ (ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΠΤΟΥΛΙΑ): Ελαι-
οπερίβολο 3,5 στρέμματα με 108 δέντρα, παρα-
γωγικά, 30 χρόνων. Τιμή 10.000 €. Τηλ. 6997/002350. 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΥΜΙΝΑ): 2 αγροτεμάχια, 7 και
5 στρέμματα αντίστοιχα, στο δίκτυο ποτίσματος.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6948/987779 (κ. Δημήτρης). 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Δύο αγροτεμάχια, 9.760 και 7.923 τ.μ.
αντίστοιχα, στον Κάμπο της Λαψίστας κοντά στο
Νεοχώρι, με δρόμο, ποτιστικά. Τιμή 55.000 €. Τηλ.
6983/507427.

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

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

ΚΩΠΑΪΔΑ: Aγρόκτημα 35,6 στρεμμάτων με 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 €. Αν-
ταλλάσσεται με ακίνητο (αγρό, οικόπεδο, κτίσμα)
στην περιοχή του Βόλου ή της Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 23940/20042. 

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. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ): Aγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων
επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου με παροχή ηλε-
κτρικού και νερού. Τιμή 750 € ανά μήνα ή
πλησιέστερη προσφορά. Τηλ.: 210/4296669.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΣΘΜΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Πλησίον Αλ-
μυρής): 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 συ-
ζητήσιμη. Τηλ. 6981/205787.

ΜΕΣΣΗΝΗ: Κτήμα 4 στρεμμάτων, επίπεδο, εύφορο,
αγρανάπαυση 20 έτη, με νερό, ΔΕΗ, για βιολογική
καλλιέργεια, 500 μ. από την πόλη. 200 € το μήνα.
Τηλ. 6972/699845.

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. Δυ-
ναμικότης 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 Πε-
λοπόννησο. Τηλ. 697/33.48.541.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσοξύλων κ.λπ., 2.500
τ.μ. στον παράδρομο Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής
(Κ. Σχολάρι) με αποθήκες, γραφεία, έκθεση,
κλαρκ, φορτηγάκι, πελάτες, λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ. 6972/727826. 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ αυτοκινήτου μάρκας LANCIA, μοντέλο
’94, υγραέριο, με μικρό τρακτέρ περιβολιού ή
μηχανή γουρούνα. Τηλ. 6977/210007. 

AΡΓΟΛΙΔΑ (ΑΡΓΟΣ): ΠΩΛΕΙΤΑΙ άδεια φωτοβολταϊκού
πάρκου 50 KWh, με πληρωμένη ΔΕΗ σύνδεσης,
σε συρματοπλεγμένο οικόπεδο. Τηλ. 6977/411198
(κ. Πάρης Γκολέμης). 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φασόλια για σπόρο, ποικιλίας
NORTHON. Τηλ. 6973/746087. 

ΦΛΩΡΙΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλαμπόκι. Τηλ. 6977/216387.

ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρύδια βιολογικά, χωρίς
λιπάσματα, κρητικά, από μικροπαραγωγό προς
6 €/κιλό. Τηλ. 6938/285535. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιόλαδο από παραγωγό σοδιάς 2013-
2014, εξαιρετικής γεύσης από την περιοχή της
Ορεινής Κορινθίας. Τιμή: 60 ευρώ το 16κιλο δοχείο.
E-mail: toskinaki@yahoo.gr. Τηλ. 6949/622854.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιολογικό καλαμπόκι και τριφύλλι με
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Τηλ. 6976/288400. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2.500 kg κρασί, περσινό, βιολογικό,
χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα προς 2.000
ευρώ όλο μαζί. Τηλ. 6943/503160 και 6975/701636. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαλλί για υφαντική. Τηλ. 6978/787608.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρυδιές ποικιλία αμερικάνικη
τσάντλερ και φραγκέτι, φουντουκιές κλπ. Τηλ.
6987/300767. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά γκότζι, αρόνια, ιπποφαές, σνέουρα
μαύρα και κόκκινα, μύρτιλο. Τηλ. 6980/747059. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρεβίθια νόστιμα και βραστερά. Τηλ.
6987/300767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες φυτών
λεβάντας, τριανταφυλλιάς, ρόζα δαμασκήνα, βα-
λεριάνα, μελισσόχορτο, τσάι σιδερίτης. Τηλ.
6987/300767. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από οργανισμό
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τίτλος «ηλιακό ενθέμιο
ξηράνσεως σταφίδας και άλλων προϊόντων».
Διεθνής ταξινόμηση με θεωρημένα όλα τα κατά
νόμων επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα. Τηλ.
21088/25913 και 6943/448420.

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.000 μεταχειρισμένες κλούβες. Τηλ.
6976/413663. 

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

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

ΛΑΜΙΑ: Πωλούνται μπάλες-άχυρα μικρές 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 πιστοποίηση προς
3,5 €/κιλό. Παραδοτέο στο σπίτι σας. Τηλ. 6977/242172
(Γιώργος) και 6946/465172 (κ. Ανδρέας). 

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ζητώ να μου χαριστούν
τρακτέρ ή γεωργικά εργαλεία για ιδιωτική χρήση.
Τηλ. 6985/668001 (κ. Γιάννης).
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα.
Κορδέλα, πλάνη, σβούρα, ράντιαλ, γωνιάστρα, γυα-
λοχαρτιέρα, 3 μ. ταινία, πρέσα, αλυσοτρύπανο, παν-
τζουροτρύπανο, πολλά μαχαίρια βίντια κ.λπ. σε τιμή
ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 6972/727826. 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρητικιά ρακί και σταφίδα συσκευασμένη.
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 λε-
βάντας, υψηλής περιεκτικότητας σε αιθέρια έλαια
εξαιρετικής ποιότητας. Τηλ. 6987/300767.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ προσανάμματα από πεύκο χωρίς
χημικά πρόσθετα. Τηλ. 2310688664

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά βαλεριάνας, τσάι, σιδερίτης,
μελισσόχορτο, στέβια και λεβάντα. Τηλ. 6980/747059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρυδιές ποικιλία αμερικάνικες (τσά-
πλερ), φουντουκιές, δαμασκηνιές κλπ. Τηλ.
6987/300767. 

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

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά λεβάντας πιστοποιημένων ποι-
κιλιών κατάλληλες για μεγάλη παραγωγή. Τηλ.
6980/747059.

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

ΖΩΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται 12 πρόβατα καθαρόαιμα
χιώτικα, υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 2,5 μηνών
έγγυα. Τηλ. 6942/962801. 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται 8 ΑΣΑΦ αρνάδες, 6 μηνών,
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6974/917584. 

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 αρσενικά
γνήσια αλπίνο, 20 μηνών και 8 μηνών. Τηλ.
6973/046067. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13 δαμάλες έγγυες, οι οποίες θα γεν-
νήσουν άμεσα. Τιμή 900 ευρώ έκαστη. Συζητήσιμη.
Τηλ. 6937/026610. 

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ πανέμορφα κουταβάκια ράτσας Ελ-
ληνικός Ποιμενικός. Τηλ. 6977/210007. 

XAΛΚΙΔΙΚΗ: Πωλούνται γουρουνόπουλα απογα-
λακτισμένα, από 30 € και πάνω, καθώς και 5 χοι-
ρομητέρες. 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 τσοπανόσκυλα, ιδανικά για φύλαξη
ζώων και μαντριών, πλήρως εμβολιασμένα και
με ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Τιμή συμβολική.
Τηλ. 6972/573385 (κ. Κυριάκος). 

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. 

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. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πρόβατα κοντά, καραγκούνικα με
βλάχικα. Τηλ. 6982/113390. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο LANCIA, μοντέλο ’94,
υγραέριο. Τηλ. 6977/210007. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυμπέκ (ράμπα) φάρδους 62 μ., με-
ταχειρισμένη, 1 χρόνου ή ανταλλάσσεται με ρίπερ
εφτάρι. Τιμή 2.200 €. Τηλ. 6976/760915. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές JOHN-
DEEREE, μοντέλο 9920 και καρότσες 10 μ. Πλη-
ροφορίες στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου
Λάρισας. Τηλ. 24109/71909 και 6946/124441. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ: Πωλείται πλατφόρμα τρακτέρ
διαστάσεων 3x2x0,75. Τιμή 200 €. Τηλ. 6937/254790. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλείται χορτοκοπτικό μηχάνημα με
3 δίσκους (σβούρα) και χορτοσυλλέκτης. Τηλ. 6979/646712. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλείται καινούρια αχρησιμοποίητη,
ηλεκτρική, ψεκαστική αντλία 2 ίππων, μεταχειρισμένο
ηλεκτρικό χλοοκοπτικό και γεννήτρια βενζινοκίνητη
4,2 KAVEA.Όλα μαζί 700 €. Τηλ. 6974/762131. 

HΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πωλούνται τρακτέρ εισαγωγής
κατά παραγγελία όλων των τύπων από 20 έως
200 ίππους μέσω δημοπρασιών εξωτερικού.
Τιμές ασυναγώνιστες και απολύτως μετρητοίς.
Τηλ. 6997/712111.

ΞΑΝΘΗ: Πωλείται αρμεκτική μηχανή αγελάδος
ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ ΣΕΠΑΡΑΤΟΡ 2 κάδων λαδιού. Τιμή
400 €. Τηλ. 6932/527969. 

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 210/6210896. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας μαζούτ 600.000 θερμίδες,
καινούριος για θερμοκήπιο ή άλλη μεγάλη μονάδα.
Δέχεται μετατροπή σε πέλλετ ή πυρηνόξυλο.
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 βαμβακοσυλλεκτική John DR 9965 και
πλαίσιο 8500. Τηλ. 6937/287251. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι φ110, 360 μέτρα. Τηλ. 6985/825961. 

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άμβυκας 130 κιλών. Τηλ. 6932/968081. 

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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ζητώ να μου χαρίσουν τρακτέρ
μεταχειρισμένο 20-40 ίππους, φρέζα καλλιεργητή
και ραβδιστικό. Τηλ. 6974/762131. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Έλληνας επαγγελματίας κατασκευάζει
σοφίτες, κεραμοσκεπές, χαγιάτια και γυψοσανίδες
σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6984/290116. 

Νέα ελληνική εταιρεία ζητεί ανεξάρτητους συ-
νεργάτες για να στήσουν δίκτυο. Τηλ. 6931/844341. 

Zυμώνω με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά,
σπιτικά, νόστιμα και υγιεινά ζυμαρικά: τραχανά,
χυλοπίτες, πίτες κ.ά. Αποστέλλονται και με αντι-
καταβολή. 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 εξω-
τερικό αναλαμβάνει να βοηθήσει τον αγρότη πα-
νελλαδικά στις πιο φτηνές τιμές για εισαγωγή
τρακτέρ από 30 έως 200 ίππους και COMBINES.
Μόνο μετρητοίς λόγω δημοπρατηρίων γεωργικών
μηχανημάτων εξωτερικού. Τηλ. 6997/712111. 

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

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ & ΠΕΡΙΧΩΡΑ: Κύριος ανα-
λαμβάνει τακτοποίηση, καθάρισμα και διαμόρφωση
εξωτερικών χώρων, καθώς και την κοπή ξύλων στο
μέγεθος που επιθυμεί ο πελάτης. Τηλ. 6941/432879. 

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

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

Zητώ χρηματοδότη με κεφάλαιο 100.000 ευρώ
για συνεργασία στον πρωτογενή τομέα με προ-
διαγραφές υψηλής τεχνολογίας. Πολύ σοβαρές
προοπτικές και με άμεση απόσβεση. Αυστηρά
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6996/752772. 

Διαθέτω χώρο, εγκαταστάσεις, αποθήκες, μέσα
μεταφοράς (κλαρκ, φορτηγάκι). Ζητώ συνεργάτη
που να έχει σχέση με την παραγωγή και προώθηση
μανιταριών. Τηλ. 6972/727826.
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POSITION: COTTON BREEDER ASSISTANT
Code KL-127

For its cotton breeding station, in Thiva Greece is recruiting a cotton
breeder assistant.

RESPONSIBILITIES:
• Supervision and implementation of the cotton breeding activities in

Greece, Spain, Turkey, Middle East and contribution to planning
• Supervision and organization of winter nursery activities in South Afri-

ca.
• Trait development cotton germplasm and parental line improvement

and creation and identification of new cotton heterotic combinations
• Production of nucleus and breeder and basic seed and genetic purity

of materials upstream in the supply chain
• Management of the above activities on target, time, and cost

PROFILE:
• Ph.D. or equivalent degree in Agricultural Sciences with emphasis in

breeding, genetics
• Extensive knowledge of cotton and experience in the crop management

and seed production. Affinity with cotton and with field work is a must
• A minimum of 2 years experience in breeding. Very good knowledge

of computer applications
• Strong communication skills, ability to operate in Greece, Turkey, Spain.

Regular travel is required.

Position is based in Greece

Send your CV (Code KL-127) in English via e-mail to the: 

HR Manager
SPIROU GROUP

INTERNATIONAL DIVISION
5. Markoni Str.

122 42 Athens, Greece
Tel: +30 210 3497580

E-mail: gspirou.office@spirou.gr

NOTE: "CV KL-127 Cotton breeder assistant" must be written in the
subject field of your e-mail



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr

ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851
Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών
Κιν. 6932/134064
Ε-mail: maria_kalaitzi82@hotmail.com

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

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

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγω-
γής
Τηλ. 6973/483775
E-mail:
akouniniotis@windowslive.com

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com

ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 
E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος – 
Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390
Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr

MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901
Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530
Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192
Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408
Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com

ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324
Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr

ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067
Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846
Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ

ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738
Κινητό. 6951/422992

ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail:
vlasakakisnikolaos@yahoo.com

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180
Κιν. 6980/800135

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261
Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934
Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 

ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354
Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com

ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015
Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992
Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720
Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr

ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωργίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080 
Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com 
& sroussid@gmail.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής
Οικονομίας
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536

ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 25102/20301

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285

ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ
ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863
Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com 

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450

ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/20167

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κών
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com 

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

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591
Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 
ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

ΣΕΡΡΩΝ
ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ

ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ. 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.: pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
E-mail.: gikaikipos@gmail.com

Απαραίτητοι  για την
ανάπτυξη  της ελληνικής
υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι.  Η
«Παραγωγή»  σε μια
προσπάθεια  να συμβάλει 
στην καλύτερη ενημέρωση
των αγροτών, παραθέτει
μια  λίστα γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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Στην «Παραγωγή»  ειδικοί επιστήμονες 
απαντούν σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν 

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

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

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

Τα ΒορΟινά... κατεβαίνουν στην Αθήνα 

Οοινικός πλούτος του βο-
ρειοελλαδίτικου αμπελώνα

πρωταγωνιστεί στην ιδιαίτερα
δημοφιλή εκδήλωση γευσιγνω-
σίας κρασιών και αποσταγμά-
των «Τα ΒορΟινά» της Ένωσης

Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου
Ελλάδος» που διοργανώνεται
για 10η συνεχή χρονιά στην
Αθήνα, στις 3 Φεβρουαρίου,
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρε-
τανία. 

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυ-
νατότητα στους επισκέπτες της
να γευτούν μια μεγάλη συλλογή
από επιλεγμένες ετικέτες γη-
γενών και ξενόφερτων ποικι-
λιών, που καλλιεργούνται στα
φημισμένα αμπελοτόπια της
Βόρειας Ελλάδας. Οίνοι λευκοί,
ροζέ και ερυθροί, νέων και πα-
λαιότερων εσοδειών, μονοποι-
κιλιακοί ή από χαρμάνι, ξηροί,
αφρώδεις, γλυκείς, καθώς και
ποικιλία αποσταγμάτων, απο-
τελούν την πλέον δελεαστική
πρόταση για την οινική έναρξη
της νέας χρονιάς. Κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης μάλιστα,
οι λάτρεις του κρασιού θα έχουν

την ευκαιρία να γνωρίσουν τους
ανθρώπους πίσω από τα αγα-
πημένα τους κρασιά, να δουν
πρωτοεμφανιζόμενους παρα-
γωγούς και να συζητήσουν μαζί
τους.
Για τους επαγγελματίες (με πρό-
σκληση) οι ώρες λειτουργίας
είναι από τις 12:00 έως 18:00
μ.μ., ενώ για το οινόφιλο κοινό
(είσοδος 5 ευρώ) οι ώρες είναι
18:00 έως 22:00 μ.μ. 
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθυνθούν στα τηλέφωνα
2310/281617 και 2310/281632
ή στη επίσημη ιστοσελίδα
www.wineroads.gr.

Οδηγός φυτοπροστασίας για τους αμπελώνες 

Τις απαραίτητες χειμερινές επεμβάσεις
φυτοπροστασίας στους αμπελώνες Αχαΐ-

ας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας,
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, επισημαίνει με
ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Πατρών. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσον αφορά
τη νέκρωση βραχιόνων/ευτυπίωση, που πα-
ρουσιάζει έλκη στους βραχίονες και τον
κορμό, γύρω από παλιές τομές κλαδέματος,
απαιτείται αφαίρεση και καύση/ καταστροφή/
απομάκρυνση των προσβεβλημένων τμη-
μάτων (βραχίονες, κεφαλές, μέρος του κορ-
μού) σε μήκος τουλάχιστον 15 εκ. κάτω από
τις νεκρώσεις ή τους μεταχρωματισμούς. 
Θα πρέπει να καλύπτονται οι μεγάλες τομές
κλαδέματος τοπικά, με επικαλυπτικό πληγών
και να εφαρμόζεται όψιμο κλάδεμα, προς
το τέλος του χειμώνα με ξηρό καιρό. Τα μο-
λύσματα, όπως σημειώνεται, ελευθερώνονται
μετά από βροχή από ξερά, προσβεβλημένα
πρέμνα αμπελιού και εισέρχονται από φρέ-
σκιες τομές κλαδέματος. 
Aναφορικά με την ίσκα (χρόνια ασθένεια
του ξύλου), οι ειδικοί του Κέντρου επιση-
μαίνουν ότι προσβάλλει το εγκάρδιο ξύλο
του πρέμνου, σημειώνοντας, παράλληλα,
ότι η μόλυνση γίνεται από τις τομές κλαδέ-

ματος. Για την αντιμετώπισή της συνιστάται
απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλη-
μένων τμημάτων και απολύμανση των με-
γάλων τομών κλαδέματος. H βακτηριακή
νέκρωση (ίσιλικ - μαραζι) προσβάλλει, κυρίως,
τα αγγεία του ξύλου και παρατηρείται κα-
θυστερημένη και μονόπλευρη έκπτυξη των
οφθαλμών ή νέκρωση κεφαλών την άνοιξη.
Στους βλαστούς, στους μίσχους των φύλλων
και στη ράχη των σταφυλιών σχηματίζονται
ενδογενή, επιμήκη, καστανόμαυρα έλκη,
σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ το πιο
χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο καστανός
μεταχρωματισμός των αγγείων του ξύλου.
Με υγρή και βροχερή άνοιξη μπορεί να εμ-
φανιστεί γωνιώδης καστανή κηλίδωση του
ελάσματος των τρυφερών φύλλων. Για την
αντιμετώπισή του συνίσταται χρησιμοποίηση
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, αφαίρεση
και καταστροφή των ασθενών κεφαλών και

βραχιόνων, απολύμανση εργαλείων και κλά-
δεμα ξεχωριστό των υγιών από τα ασθενή
πρέμνα. Το κλάδεμα θα πρέπει να είναι όψιμο
και με ξηρό καιρό. 
Ο καρκίνος της αμπέλου από την άλλη, δη-
μιουργεί όγκους (καρκινώματα), κυρίως
στον κορμό, αλλά και στους βραχίονες,
καθώς και κεφαλές και κληματίδες όταν
υπάρχουν πληγές. Για την αποφυγή δημι-
ουργίας πληγών με τα εργαλεία καλλιέργειας,
συνιστάται προστασία των πρέμνων από
τους παγετούς. 
Για τη φόμοψη, που προσβάλλει τις κλημα-
τίδες, τις κεφαλές, τους βραχίονες και τα
φύλλα των πρέμνων, απαιτείται αφαίρεση
κατά το κλάδεμα και καταστροφή των προ-
σβεβλημένων κληματίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο
τηλέφωνο 2610/224629 (κ. Ν. Πέττας). 

Την απαγόρευση διακίνησης των εσπεριδοειδών
με φύλλο και ποδίσκο (πράσινα μέρη), όπως

ορίζουν η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, υπεν-
θυμίζει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας και το Τμήμα Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αυστηρή
εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας από
παραγωγούς, διακινητές, εξαγωγείς και υπεύθυνους
στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης εσπε-
ριδοειδών, θα έχει ως αποτέλεσμα, αφενός της
προστασίας της Π.Ε. και γενικότερα της χώρας από
τον ιό της τριστέτσας και αφετέρου την αποφυγή
επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.
Για τους παραβάτες διακίνησης καρπών εσπερι-
δοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς φυτοϋγει-
ονομικό διαβατήριο επιβάλλεται πρόστιμο από
1.500-6.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση υποτροπής,
το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται στα 30.000-
60.000 ευρώ. 
Τα πρόστιμα, όπως τονίζεται, ισχύουν και για όσους
εισάγουν εξάγουν ή θέτουν σε εμπορία ή διακινούν
φυτά, φυτικά προϊόντα χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι
στο Φυτουγειονομικό Μητρώο. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο
27313/63332 ή στο e.mail: a.grigorakou@lakonia.gr.

Απαγόρευση διακίνησης 
εσπεριδοειδών 

με ποδίσκο και φύλλα
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΚΡΥΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Ο
πως υποστηρίζουν,

τα ζεστά και άνετα
σπίτια και γραφεία
μας ευθύνονται σε

ένα βαθμό που παχαίνουμε.
Γι’ αυτό προτείνουν να κατε-
βάσουμε τον θερμοστάτη, αν
θέλουμε να χάσουμε κιλά, συν-
δυάζοντας τη σωματική άσκη-
ση με το να περνάμε τον χει-
μώνα περισσότερη ώρα σε
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Βάουτερ βαν Μάρκεν Λί-
χτενμπελτ του Ιατρικού Κέν-
τρου του πανεπιστημίου του
Μάαστριχτ, αναφέρουν ότι η
χαμηλή θερμοκρασία, για πα-
ρατεταμένα χρονικά διαστή-
ματα, αυξάνει την ενεργειακή
κατανάλωση στο σώμα, με τε-

λικό αποτέλεσμα την απώλεια
βάρους. 
Η κεντρική «ιδέα», σύμφωνα
με τον Λίχτενμπελτ, είναι «να
αφήσουμε τα σώματά μας να
‘‘δουλέψουν’’ ξανά για να ελέγ-
ξουν τη θερμοκρασία του σώ-
ματος». Σύμφωνα με τους ερευ-
νητές, η εν λόγω μέθοδος, αν
και φαίνεται να είναι αποτελε-
σματική για αδυνάτισμα, δεν
έχει τραβήξει την προσοχή
που πρέπει όλα αυτά τα χρόνια. 
Η έρευνα επισημαίνει ότι υπάρ-
χουν οφέλη για την υγεία, όταν
οι άνθρωποι προσαρμόζουν
τη θερμοκρασία των εσωτε-
ρικών χωρών ανάλογα με αυ-
τήν που επικρατεί στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον (δηλαδή όταν
έξω πέφτει ο υδράργυρος, ο

θερμοστάτης να ρυθμίζεται
και αυτός σε χαμηλότερη θερ-
μοκρασία, αντί σε υψηλότερη). 
Μια προηγούμενη ιαπωνική
έρευνα είχε διαπιστώσει μια
μείωση στο λίπος του σώματος
των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν
περάσει καθημερινά δύο ώρες
σε θερμοκρασία 17 βαθμών

Κελσίου επί έξι εβδομάδες. 
Η νέα ολλανδική μελέτη βρήκε
ότι οι άνθρωποι συνηθίζουν
στο κρύο. Μετά από διαβίωση
στους 15 βαθμούς μέσα σε
ένα κλειστό χώρο για έξι ώρες
κάθε μέρα επί δέκα μέρες, οι
άνθρωποι εμφάνισαν αύξηση
του καφέ λίπους στο σώμα

τους (το οποίο «καίει» τις θερ-
μίδες και «γεννά» θερμότητα),
ένιωθαν πιο άνετα και... τουρ-
τούριζαν λιγότερο.

Και το ποδόσφαιρο
αδυνατίζει
Πέρα από το κρύο πάντως και
η ενασχόληση με το ποδό-

σφαιρο είναι ένας καλός τρόπος
για να αδυνατίσει ένας άνδρας,
όπως προκύπτει από έρευνα
που δημοσιεύτηκε στην επι-
στημονική επιθεώρηση «The
Lancet». Περίπου 374 υπέρ-
βαροι οπαδοί του ποδοσφαί-
ρου κλήθηκαν να συμμετά-
σχουν σε ένα πρόγραμμα 12

Μαζί με τη θερμοκρασία πέφτουν και τα...      

Χορτάστε ύπνο με τη... σκέψη
Οαρκετός και καλός ύπνος κάνει καλό

στην υγεία και ειδικότερα στο μυαλό.
Φαίνεται όμως πως, χάρη στη δύναμη
της αυθυποβολής, αρκεί ένας άνθρωπος
να νομίζει απλώς πως έχει κοιμηθεί καλά
(εικονικός ύπνος), για να εμφανίσει,
επίσης, βελτίωση στις νοητικές επιδόσεις
του, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα! 
Οι ερευνητές του Κολλεγίου του Κολο-

ράντο πειραματίστηκαν με 164 εθελοντές,
χωρισμένους σε δύο ομάδες, στους οποί-
ους εξηγήθηκε εκ των προτέρων πόσο
σημαντικός είναι ο βαθύς ύπνος με όνειρα
(τύπου REM) για τη λειτουργία του νου
την επόμενη μέρα. Το «τρικ» των ερευ-
νητών ήταν ότι παραπλάνησαν τη μία
από τις δύο ομάδες, λέγοντας το επόμενο
πρωί στα μέλη της (που είχαν κοιμηθεί
στο επιστημονικό εργαστήριο) πως είχαν

κοιμηθεί πολύ καλά, καθώς εμφάνισαν
πολύ μεγαλύτερης διάρκειας ύπνο τύπου
REM απ’ ό,τι είχε συμβεί στην πραγμα-
τικότητα. Η δεύτερη ομάδα παραπλα-
νήθηκε σκοπίμως σε αντίθετη κατεύ-
θυνση σχετικά με την ποιότητα του ύπνου
της, καθώς στα μέλη της ειπώθηκε πως
είχαν κοιμηθεί χειρότερα (λιγότερης
διάρκειας ύπνος REM) απ’ ό,τι είχε συμβεί
πραγματικά. 
Ακολούθησαν και στις δύο ομάδες νοη-
τικά και γνωσιακά τεστ, που έδειξαν πως
ακόμα και ο «εικονικός» ύπνος (όπως τα
«πλασέμπο» φάρμακα) επηρεάζει θετικά
τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να
έχουν καλύτερες επιδόσεις, όταν ξυπνάνε.
Έτσι, όσοι εθελοντές έμαθαν ότι (δήθεν)
είχαν κοιμηθεί καλύτερα το προηγούμενο
βράδυ, εμφάνισαν κατά μέσο όρο ση-
μαντικά καλύτερες επιδόσεις στα τεστ
μνήμης, προσοχής κ.λπ., σε σχέση με
όσους άκουσαν από τους ερευνητές πως
είχαν κάνει χειρότερο ύπνο. 

Αν ανήκετε σε εκείνους –τους πολλούς– που 
η οικονομική κρίση και το ακριβό πετρέλαιο σας έχουν
«καταδικάσει» φέτος το χειμώνα να... κρυώνετε, ίσως
σας παρηγορήσει λίγο η διαπίστωση ότι η συχνή έκθεση
σε μέτριο κρύο αποτελεί ένα υγιεινό τρόπο
αδυνατίσματος, σύμφωνα με Ολλανδούς επιστήμονες
που μελετούν το ζήτημα εδώ και μια δεκαετία. 
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           κιλά! 
εβδομάδων που περιελάμβανε
προπονήσεις στον ποδοσφαι-
ρικό σύλλογο της περιοχής
τους.  Έναν χρόνο μετά, οι άν-
δρες είχαν χάσει πέντε κιλά ο
καθένας και είχαν διατηρηθεί
στο νέο τους βάρος σε σύγ-
κριση με 374 υπέρβαρους πο-
δοσφαιρόφιλους που βρίσκον-
ταν σε λίστα αναμονής για να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
Εκτός του ότι έχασαν βάρος
στη διάρκεια του προγράμμα-
τος, σχεδόν το 40% των ανδρών
που συμμετείχαν στο πρόγραμ-
μα διατήρησαν το νέο τους βά-
ρος (τουλάχιστον 5% μικρότερο
από το αρχικό τους) και κατά
τον επόμενο χρόνο. 
Η καθηγήτρια Κέιτ Χαντ του
πανεπιστημίου της Γλασκόβης,
η οποία συνυπογράφει την
έρευνα, δήλωσε ότι «η διαχεί-
ριση του βάρους και η δίαιτα
συχνά θεωρούνται γυναικείο
ζήτημα, με την έννοια ότι κά-
ποιοι άνδρες δεν θέλουν να
συμμετάσχουν στα υπάρχοντα
προγράμματα διαχείρισης βά-
ρους. Ωστόσο, κάτω από τις
κατάλληλες συνθήκες και οι
άνδρες διατίθενται να αδυνα-
τίσουν».

Ημελέτη, που έρχεται στο φως
σε μια εποχή που η γρίπη «αγρι-

εύει» και στην Ελλάδα, προειδοποιεί
ότι η ευρεία χρήση αντιπυρετικών
φαρμάκων είναι μάλλον «δώρο άδω-
ρο», αφού οδηγεί σε χιλιάδες περισ-
σότερα περιστατικά γρίπης και σε
αυξημένους θανάτους από αυτήν.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Ντέιβιντ Ερν, υπολόγισαν πως η κα-
ταπολέμηση του πυρετού αυξάνει
τον αριθμό των περιστατικών γρίπης
ετησίως έως περίπου 5% (με σχετική
αύξηση και των θανατηφόρων κρου-
σμάτων). 
«Επειδή ο πυρετός στην πραγματι-
κότητα μειώνει την ποσότητα του
ιού στο σώμα ενός αρρώστου, άρα
μειώνει και την πιθανότητα να μολύνει
άλλους, όταν κανείς παίρνει φάρμακα
κατά του πυρετού, τελικά αυξάνει
τον ιό στον οργανισμό του και έτσι
διευκολύνει τη μετάδοση του ιού»
εξηγεί ο Ντέιβιντ Ερν, τονίζοντας ότι
οι συνέπειες είναι σημαντικές στο
σύνολο του πληθυσμού.
«Οι άνθρωποι συχνά παίρνουν –ή
δίνουν στα παιδιά τους– αντιπυρετικά
φάρμακα για να πάνε στη δουλειά
ή στο σχολείο. Νομίζουν ότι έτσι μει-
ώνουν τον κίνδυνο να κολλήσουν
τους άλλους, επειδή ο πυρετός τους
πέφτει. Όμως, στην πραγματικότητα,
το ακριβώς αντίθετο μπορεί να συμ-
βεί: οι άρρωστοι μεταδίδουν πιο εύ-
κολα τον ιό, ακριβώς επειδή ο πυρετός

τους έχει πέσει», σημειώνει ο Ντ. Ερν.
Αυτό συμβαίνει, επειδή η μείωση
της θερμοκρασίας του σώματος μετά
την πτώση του πυρετού, διευκολύνει
την ταχύτερη αναπαραγωγή του ιού
(αρκετοί ιοί δεν μπορούν να πολλα-
πλασιασθούν πάνω από τη φυσιο-
λογική θερμοκρασία των 37 βαθμών
Κελσίου). 
«Όπως πάντα, η μητέρα Φύση ξέρει
καλύτερα. Ο πυρετός είναι ένας αμυν-
τικός μηχανισμός που προστατεύει
εμάς και τους άλλους. Τα αντιπυρετικά
φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται
μόνο για ανακούφιση του ασθενούς
και όχι για να επιτρέπουν σε αυτούς
να κυκλοφορούν έξω από το σπίτι
τους, όταν θα έπρεπε να μένουν σε
αυτό (για να μην κολλήσουν άλλους)»
δήλωσε ο ερευνητής Ντέηβιντ Πράις,
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
πανεπιστημίου ΜακΜάστερ. 
Πάντως, η επιστημονική διαμάχη
για το κατά πόσο η καταπολέμηση
του πυρετού κάνει καλό ή κακό στους
ασθενείς, διαρκεί εδώ και δεκαετίες.
Από την αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης
και οι γιατροί σε άλλες χώρες πάσχιζαν
να ρίξουν τον πυρετό, αλλά οι πρώτες
επιστημονικές «αιρετικές» έρευνες
σε ζώα και ανθρώπους στη δεκαετία
του ’70 άρχισαν να προωθούν την
αντίληψη πως ο πυρετός δυσκολεύει
τους παθογόνους μικροοργανισμούς
να πολλαπλασιαστούν μέσα στο σώ-
μα του ασθενούς. 

Αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύει ο πολύς κόσμος, τα αντιπυρετικά
φάρμακα στην πραγματικότητα, μάλλον κάνουν περισσότερο
κακό παρά καλό, καθώς βοηθούν στην εξάπλωση της γρίπης σε
περισσότερους ανθρώπους, σύμφωνα με μια νέα καναδική
επιστημονική έρευνα. 

Ζήστε καλά για να γεράσετε καλύτερα!

Οι άνθρωποι που παθαίνουν οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου κινδυνεύουν περισσό-

τερο να πεθάνουν αν το περιστατικό συμβεί
οποιοδήποτε βράδυ της εβδομάδας ή στη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα
με μια μεγάλη διεθνή επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενες σχετικές
εκτιμήσεις και αποδίδει το πρόβλημα, κυρίως,
στο μειωμένο και πιο άπειρο δυναμικό των νοσοκομείων αυτές τις ώρες, όταν
γίνεται η εισαγωγή του ασθενούς. 
Τα εμφράγματα παραμένουν η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι ερευνητές
της Κλινικής Μάγιο των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον γιατρό Χένρι Τινγκ, που εξέτασαν
τα ευρήματα 48 ερευνών οι οποίες αφορούσαν σχεδόν 1,9 εκατ. ασθενείς σε
ΗΠΑ, Ευρώπη και Καναδά, διαπίστωσαν ότι τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα
γενικά παίρνει περισσότερο χρόνο η αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου περιστατικού
σε ένα νοσοκομείο, πράγμα που μπορεί τελικά να στοιχίσει τη ζωή ενός ασθενούς
με έμφραγμα, αντίθετα με κάποιον που εισάγεται σε ώρα κανονικής και πλήρους
λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα
αφορά, κυρίως, το γεγονός ότι τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα τα νοσοκομεία
συνήθως δουλεύουν με λιγότερο και μειωμένης εμπειρίας ιατρικό προσωπικό.
Όπως επισημαίνουν, η μεγάλη πρόκληση για ένα νοσοκομείο είναι να παρέχει
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο. 

Τα εμφράγματα σκοτώνουν βράδυ 
και Σαββατοκύριακο...Οσοι απολαμβάνουν τη ζωή, διατηρούν

καλύτερη υγεία και μεγαλύτερες σω-
ματικές ικανότητες όσο γερνάνε (μπορώντας
π.χ. να περπατήσουν πιο γρήγορα) σε σχέση
με όσους δεν ευχαριστιούνται και πολύ τη
ζωή τους, σύμφωνα με μια νέα βρετανική
επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, τα άτομα
με χαμηλά επίπεδα ευχαρίστησης στη ζωή
τους εμφανίζουν υπερτριπλάσια πιθανότητα
ανάπτυξης καθημερινών σωματικών προ-
βλημάτων, σε σχέση με όσους έχουν μια
θετική και αισιόδοξη προσέγγιση του κόσμου.
Επιπλέον, οι τελευταίοι έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να ζήσουν περισσότερα χρόνια
σε σχέση με τους απαισιόδοξους. 
Πρόκειται για άλλη μια μελέτη που αναδεικνύει
τη σημασία του ψυχολογικού παράγοντα για
τη διατήρηση της σωματικής ευεξίας, ιδίως
κατά την τρίτη ηλικία, όταν το σώμα αρχίζει
να «προδίδει» τους ανθρώπους. 
Οι ερευνητές του University College του Λον-
δίνου, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας δρ.
Παναγιώτης Δημακάκος, μελέτησαν 3.200
άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών για

μια περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών. «Η
μελέτη δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι που είναι
πιο ευτυχισμένοι και χαίρονται τη ζωή πε-
ρισσότερο, εμφανίζουν πιο αργή επιδείνωση
των σωματικών λειτουργιών τους όσο γερ-
νάνε», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας,
Άντριου Στεπτόου. 
Η αξιολόγηση της απόλαυσης στη ζωή βα-
σίστηκε σε θετικές απαντήσεις σε τέσσερις
βασικές ερωτήσεις: «Απολαμβάνω τα πράγ-
ματα που κάνω», «Απολαμβάνω να είμαι
παρέα με άλλους», «Αναλογίζομαι τη ζωή
μου στο παρελθόν με ένα αίσθημα ευτυχίας»
και «Νιώθω γεμάτος ενέργεια σήμερα». 
Υψηλότερα επίπεδα ευχαρίστησης από τη
ζωή τους εμφάνιζαν όσοι ακόμα εργάζονταν
(σε σχέση με τους συνταξιούχους), όσοι ήσαν
παντρεμένοι (σε σχέση με ανύπαντρους και
χήρους) και όσοι είχαν ανώτερη μόρφωση
και μεγαλύτερα εισοδήματα.
Αντίθετα, όσοι έπασχαν από χρόνιες παθήσεις
(καρδιά, διαβήτη, αρθριτικά, εγκεφαλικό, κα-
τάθλιψη κ.ά.), είχαν χαμηλότερα επίπεδα
απόλαυσης στη ζωή.

Τα αντιπυρετικά δεν «γιατρεύουν»



Μ
ε μια «αιρετική» επι-

στημονική προδημο-
σίευση, ο καθηλωμένος
στο αναπηρικό καρο-

τσάκι του Βρετανός επιστήμονας
υποστηρίζει ότι η «περίμετρος» μιας
μαύρης τρύπας, ο λεγόμενος «ορί-
ζοντας γεγονότων», είναι ασύμβατος
με την κβαντική θεωρία και συνεπώς
δεν υφίσταται! Στη θέση του, ο Χό-
κινγκ αντιπροτείνει έναν «φαινομε-
νικό ορίζοντα», μια επιφάνεια κατά
μήκος της οποίας το φως δεν εμπο-
δίζεται για πάντα να «δραπετεύσει»
από το εσωτερικό της μαύρης τρύπας. 
Ο Χόκινγκ ζητεί να υπάρξει ένας
επαναπροσδιορισμός της έννοιας
της μαύρης τρύπας, πάνω απ’ όλα
με την κατάργηση του «ορίζοντα
γεγονότων», του αόρατου συνόρου
που υποτίθεται ότι περιβάλλει κάθε

μαύρη τρύπα στο σύμπαν και εμ-
ποδίζει δια παντός στο φως να ξε-
φύγει. Όπως υποστηρίζει, ο εναλ-
λακτικός «φαινομενικός ορίζοντας»
μόνο προσωρινά «φυλακίζει» μέσα
στην μαύρη τρύπα την ύλη και την
ενέργεια, εωσότου τελικά τις «απε-
λευθερώσει» ξανά, αν και σε διαφο-
ρετική μορφή. 
Έτσι, ενώ η κυρίαρχη θεωρία της
φυσικής εμποδίζει οτιδήποτε να ξε-
φύγει από την μαύρη τρύπα, ο Χό-
κινγκ επιμένει ότι αυτό δεν μπορεί
να συμβαίνει, καθώς αντίκειται στην
κβαντική θεωρία. Βέβαια, όπως πα-
ραδέχεται, για μια ολοκληρωμένη
εξήγηση της όλης διαδικασίας, απαι-
τείται μια εξίσου ολοκληρωμένη θε-
ωρία, που ενοποιεί τη βαρύτητα με
τις άλλες θεμελειώδεις δυνάμεις στη
φύση, κάτι που μέχρι στιγμής δεν

έχουν καταφέρει οι επιστήμονες. 

Ο «φαινομενικός ορίζοντας»
Η νέα εργασία του Χόκινγκ με τον
κάπως ασυνήθιστο τίτλο «Διατήρηση
πληροφορίας και πρόβλεψη καιρού
για τις μαύρες τρύπες», αναμένεται
να αναζωπυρώσει τις διαμάχες με-
ταξύ των φυσικών για τη φύση και
τη λειτουργία των μαύρων οπών. 
Ο βασικός ισχυρισμός του είναι πως
οι κβαντικές επιπτώσεις γύρω από
μια μαύρη τρύπα υποχρεώνουν τον
χωροχρόνο να «κυματίζει» τόσο
πολύ έντονα, που είναι αδύνατο να
υπάρχει ένα τόσο σαφώς προσδιο-
ρισμένο σύνορο, όπως ο «ορίζοντας
γεγονότων». 

Ήδη από τη δεκαετία του ’70, ο Βρε-
τανός φυσικός είχε δείξει θεωρητικά
ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν αργά
να συρρικνωθούν, αποβάλλοντας
τη λεγόμενη «ακτινοβολία Χόκινγκ».
Τώρα, προτείνει ότι ο «φαινομενικός
ορίζοντας» είναι το πραγματικό –
προσωρινό– σύνορο μιας μαύρης
τρύπας. «Η απουσία των οριζόντων
γεγονότων», όπως γράφει στη νέα
δημοσίευσή του, «σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν μαύρες τρύπες –με την
έννοια των καταστάσεων από όπου
το φως δεν μπορεί να δραπετεύσει
στην αιωνιότητα». 
Αντίθετα με τον ορίζοντα γεγονότων,
ο εφήμερος «φαινομενικός ορίζον-
τας» μπορεί να εξαφανισθεί, πράγμα
που, σε τελευταία ανάλυση, σημαίνει
ότι οτιδήποτε μπορεί τελικά να βγει
από την μαύρη τρύπα –αν και σε
διαφορετική κατάσταση από αυτή
που μπήκε. Πάντως, ο Χόκινγκ δεν
περιγράφει –ακόμα τουλάχιστον–
μέσω ποιού μηχανισμού μπορεί να
γίνει η εξαφάνιση του «φαινομενικού
ορίζοντα». 
Αν όλα αυτά έχουν βάση, τότε οι
πληροφορίες που «ρουφιούνται»
από μια μαύρη τρύπα προς το κέντρο
της, τελικά δεν καταστρέφονται,
αλλά απλώς «παραμορφώνονται»
και ξαναβγαίνουν μέσω της «ακτι-
νοβολίας Χόκινγκ» σε τελείως άλλη
και μη αναγνωρίσιμη μορφή. 
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Οι μαύρες τρύπες με... άλλο μάτι
Ο διάσημος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ, ένας από τους «πατέρες»
της σύγχρονης θεωρίας για τις μαύρες τρύπες που
εξαφανίζουν για πάντα στο εσωτερικό τους το κάθε τι,
έρχεται να αμφισβητήσει ορισμένες κεντρικές πτυχές αυτής
της θεωρίας, οι οποίες θεωρούνται σχεδόν «δόγματα» στο
χώρο της σύγχρονης φυσικής, τολμώντας να υποστηρίξει
πως δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες, τουλάχιστον όπως τις
πίστευαν οι επιστήμονες ως τώρα...

Iχνη νερού στη «Δήμητρα», στο
νάνο πλανήτη ή στο μεγαλύτερο

και πιο σφαιρικό αστεροειδή του
ηλιακού μας συστήματος, ανακά-
λυψαν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
αστρονόμοι. Το νερό ανιχνεύθηκε
σε μορφή στηλών υδρατμών που
εκτινάσσονται στο διάστημα, πιθα-
νώς από ηφαιστειακού τύπου θερ-
μοπίδακες. Πρόκειται για την πρώτη
αδιαμφισβήτητη ανίχνευση νερού
στη «Δήμητρα» και γενικότερα στη
μεγάλη ζώνη των αστεροειδών με-
ταξύ Άρη και Δία. Η ανακάλυψη εγεί-
ρει, φυσικά, το ερώτημα αν η «Δή-
μητρα» θα μπορούσε κάποτε να φι-
λοξενεί μικροβιακή ζωή, αν και είναι
ακόμα πολύ πρόωρο να γίνουν εκτι-
μήσεις. 
Εδώ και περίπου 30 χρόνια, οι επι-
στήμονες υποπτεύονταν ότι υπήρχε
σημαντική ποσότητα νερού στη
«Δήμητρα» και οι πρώτες –μη επι-

βεβαιωμένες– ενδείξεις γι’ αυτό βρέ-
θηκαν το 1991, κάτι που τώρα πλέον
επιβεβαιώνεται από τους ερευνητές
που χρησιμοποίησαν το υπέρυθρο
ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο
«Χέρσελ». Οι ερευνητές εκτιμούν
ότι ο πλανήτης-αστεροειδής παράγει
περίπου έξι κιλά υδρατμών ανά δευ-
τερόλεπτο από την επιφάνειά του.
Μια πιθανή αιτία είναι ότι κάτω από

την επιφάνειά του υπάρχει υγρό
νερό, το οποίο τα ψυχρά ηφαίστεια
εκτινάσσουν στο διάστημα με μορφή
υδρατμών αντί για καυτή λάβα (κάτι
ανάλογο έχει εντοπιστεί στο δορυ-
φόρο «Εγκέλαδο» του Κρόνου). 
Μια άλλη πιθανότητα είναι η μαζική
εξάχνωση του επιφανειακού πάγου
υπό την περιοδική επίδραση της
ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή η

άμεση μετατροπή του πάγου από
στερεό σε αέριο, κάτι ανάλογο με
αυτό που συμβαίνει σε ένα περιφε-
ρόμενο παγωμένο κομήτη. Όταν η
τροχιά της «Δήμητρας» την απομα-
κρύνει από τον Ήλιο, δεν εξαχνώ-
νονται οι πάγοι της και έτσι δεν δρα-
πετεύουν στο διάστημα υδρατμοί. 
Το διαστημικό σκάφος «Dawn» της
NASA, που αναμένεται να τεθεί σε
τροχιά γύρω από την παγωμένη
«Δήμητρα» την άνοιξη του 2015,
θα ρίξει περισσότερο φως στο ζή-
τημα. 
Η ανακάλυψη νερού στη «Δήμητρα»
(που ανακαλύφθηκε το 1801 και
έχει διάμετρο περίπου 950 χιλιομέ-
τρων) ενισχύει το «σενάριο» ότι οι
πτώσεις αστεροειδών στη Γη ευθύ-
νονται –εν μέρει τουλάχιστον– για
το νερό που απέκτησαν οι ωκεανοί
του πλανήτη μας στο απώτατο πα-
ρελθόν. 

Η NASA
εξερευνά... 

τη Γη!

Μπορεί στα μακροπρόθεσμα
σχέδια της NASA να περιλαμ-

βάνεται η αποστολή ανθρώπων
στον πλανήτη Άρη, ωστόσο φέτος
η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ
στρέφει τα μάτια της αποκλειστικά
στη Γη, με πέντε προγραμματισμέ-
νες αποστολές που θα φωτίσουν
τις συνθήκες στον πλανήτη μας. 
«Παρότι η NASA προετοιμάζεται
για τις μελλοντικές αποστολές προς
έναν αστεροειδή και τον Άρη, επι-
κεντρωνόμαστε στη Γη τώρα», δή-
λωσε ο διοικητής της NASA, Τσαρλς
Μπόλντεν. «Με πέντε νέες αποστο-
λές που έχουν οριστεί να ξεκινήσουν
το 2014, αυτό θα είναι πραγματικά
ένα διαμορφωμένο έτος της Γης
και η εστίαση στον πλανήτη μας
θα φέρει σημαντικές διαφορές στις
ζωές των ανθρώπων ανά τον κόσμο
μας» συμπλήρωσε. 
Η πρώτη αποστολή αναμένεται να
ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου
από την Ιαπωνία, ως ένα κοινό πρό-
γραμμα με την Ιαπωνική Αεροδια-
στημική Υπηρεσία και θα μελετήσει
τις παγκόσμιες βροχοπτώσεις και
χιονοπτώσεις. Τον Ιούλιο ο δορυ-
φόρος Carbon Observatory-2 θα
αρχίσει τη μέτρηση των επιπέδων
του διοξειδίου του άνθρακα, σε
μια προσπάθεια να κατανοήσει η
NASA καλύτερα το φαινόμενο του
θερμοκηπίου που συμβάλλει στην
υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Το Νοέμβριο η NASA σχεδιάζει να
ξεκινήσει τη μέτρηση υγρασίας του
εδάφους και τα επίπεδα του νερού
στο έδαφος. Τα δεδομένα αυτά
αναμένεται να βοηθήσουν στις
αποφάσεις διαχείρισης των υδά-
τινων πόρων, στις προβλέψεις για
την ανάπτυξη των φυτών και της
γεωργικής παραγωγικότητας, καθώς
και των πλημμύρων και της ξηρα-
σίας, λένε οι επιστήμονες. Μετά το
καλοκαίρι αναμένονται και οι άλλες
δυο αποστολές της αμερικανικής
διαστημικής υπηρεσίας. 

Βρέθηκε νερό στη «Δήμητρα»



Ο
ι επιστήμονες της Σχολής

Μηχανολόγων και Αερο-
ναυπηγών του πανεπι-
στημίου Πρίνστον, Τζον

Καναρέλα και Τζόσουα Σπέχλερ, βα-
σίζουν τη... δυσοίωνη εκτίμησή τους
για το μεγαλύτερο σήμερα κοινωνικό
δίκτυο στο πόσες φορές η λέξη «Fa-
cebook» πληκτρολογείται στις ανα-
ζητήσεις της Google. Η σχετική δια-
χρονική ανάλυση, με τη βοήθεια της
υπηρεσίας Google Trends, δείχνει
ότι η εν λόγω αναζήτηση κορυφώ-
θηκε το Δεκέμβριο του 2012 και από
τότε σταθερά μειώνεται. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, «οι ιδέ-
ες, όπως οι αρρώστιες, έχει αποδειχτεί
ότι εξαπλώνονται μεταξύ των αν-
θρώπων με κολλητικό τρόπο, προτού
τελικά σβήσουν και γι’ αυτό ακριβώς
η εν λόγω εξέλιξη έχει περιγραφεί
με επιτυχία από επιδημιολογικά -
στατιστικά μοντέλα». Με αυτό το
σκεπτικό, όπως λένε, οι άνθρωποι

«τελικά χάνουν το ενδιαφέρον τους
για μια ιδέα και αποκτούν ‘‘ανοσία’’
απέναντι της». 
Με άλλα λόγια, όπως υποστηρίζει
η μελέτη, είναι θέμα χρόνου οι χρή-
στες του Facebook να αποκτήσουν
ανοσία απέναντι στο «κόλλημα» που
έχουν με το συγκεκριμένο κοινωνικό
δίκτυο, το οποίο ανέφερε πως στο
τέλος του 2013 είχε περίπου 1,2 δι-
σεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως
και στις 4 Φεβρουαρίου 2014 γιορ-
τάζει τα δέκατα «γενέθλιά» του. 
Εν προκειμένω, σύμφωνα με τους
ερευνητές, ενδεικτική είναι η περί-
πτωση του –ξεχασμένου πια– κοι-
νωνικού δικτύου MySpace, κάποτε
μεγάλου ανταγωνιστή του Facebook,
που ιδρύθηκε το 2003, έφθασε στο
αποκορύφωμα της δόξας του το
2007 - 2008 με 300 εκατ. χρήστες
και ουσιαστικά «απεβίωσε» το 2011. 
Όπως επισημαίνουν οι δύο Αμερι-
κανοί μηχανικοί, αν κανείς μελετήσει

πώς εξελίχτηκε διαχρονικά ο αριθμός
των αναζητήσεων για τη λέξη «My-
Space» στη Google, μπορεί να δια-
πιστώσει τη σταδιακή μείωση του
ενδιαφέροντος των χρηστών και
έτσι να προβλέψει την τελική εξα-
φάνισή του. Μια ανάλογη «καμπύλη»
φαίνεται να διαγράφουν τώρα πια
και οι αναζητήσεις για το Facebook
στην Google. 

Ενστάσεις
Ο αντίλογος είναι ότι πολλοί χρήστες
«μπαίνουν» πλέον στο Facebook μέ-
σω των «έξυπνων» κινητών τηλε-
φώνων τους, πράγμα που έχει οδη-
γήσει σε μείωση των αναζητήσεων
της συγκεκριμένης λέξης μέσω Go-
ogle. Από την άλλη, ο ίδιος ο επικε-
φαλής Οικονομικών του Facebook,
Ντέιβιντ Έμπερσμαν, παραδέχτηκε
πρόσφατα πως κατά το τελευταίο
τρίμηνο «παρατηρήθηκε μια μείωση
στον αριθμό των ημερήσιων χρη-

στών, ιδίως μεταξύ των εφήβων». 
Προς το παρόν, πάντως, οι μετοχές
του Facebook κινούνται ανοδικά
στο αμερικανικό χρηματιστήριο και
οι επενδυτές δεν δείχνουν να ανη-
συχούν (ακόμα), ενώ η προσωπική
περιουσία του 29χρονου ιδρυτή του
δικτύου Μαρκ Ζούκερμπεργκ εκτι-
μάται ότι έχει φθάσει περίπου τα 19
δισ. δολάρια. 
Σε επιστημονικό επίπεδο, η μαθη-
ματική επιδημιολόγος Μαρίζα Άι-
ζενμπεργκ, του πανεπιστημίου του
Μίσιγκαν, δήλωσε ότι υπάρχουν και
άλλα πιθανά «σενάρια», καθώς μια
επιδημία είναι δυνατό να διαρκέσει
για καιρό ή ακόμα να αυξάνεται αργά
αλλά σταθερά για απροσδιόριστο
χρονικό διάστημα, πιθανώς επειδή
οι ανανήψαντες από την ασθένεια
ξανακολλάνε. Με άλλα λόγια, μπορεί
κανείς να «κολλήσει» και πάλι στο
Facebook, ακόμα κι αν προσωρινά
απεξαρτηθεί από αυτό... 
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Αν σκεφτήκατε ποτέ πως
είσαστε «άρρωστοι» με το
Facebook, ίσως δεν πέσατε
και τόσο έξω. Όπως μια
μολυσματική ασθένεια
εξαπλώνεται συνεχώς, ώσπου
να γίνει επιδημία, αλλά
κάποια στιγμή «φρενάρεται»
και τελικά σβήνει, έτσι και το
Facebook θα «φυλλοροήσει»
και θα έχει χάσει το 80% των
χρηστών του έως το 2017,
όπως εκτιμούν δύο
Αμερικανοί ερευνητές, αν 
και συνάδελφοί τους
αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη
αυτή την πρόβλεψη.

Eνα αμερικανικό πειραματικό
ατομικό ρολόι στροντίου πέ-

τυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τόσο
ακρίβειας όσο και σταθερότητας
στη μέτρηση του χρόνου, καθώς
δεν χάνει (ή κερδίζει) ούτε καν
ένα δευτερόλεπτο στα πέντε
δισεκατομμύρια χρόνια, αν υπο-
τεθεί ότι θα μπορούσε να διαρ-
κέσει τόσο πολύ, αφού η Γη έχει
ηλικία «μόλις» 4,5 δισεκατομ-
μύρια χρόνια. 
Το ρολόι-θαύμα δημιουργήθηκε
από ερευνητές στο Εθνικό Ιν-
στιτούτο Προτύπων και Τεχνο-
λογίας (NIST) των ΗΠΑ και του
πανεπιστημίου του Κολοράντο,
με επικεφαλής τον καθηγητή
φυσικής Τζουν Γε. Το ρολόι
στροντίου, που εγκαινιάζει μια
νέα εποχή στη χρονομέτρηση,
είναι κατά περίπου 50% πιο ακρι-
βές από τον έως τώρα κάτοχο
του παγκόσμιου ρεκόρ ακρίβει-
ας, ένα ρολόι κβαντικής λογικής
επίσης από επιστήμονες του
NIST. 
Η ακρίβεια και η σταθερότητα
είναι τα δύο βασικά κριτήρια
για την απόδοση ενός ρολογιού.
Το ρολόι στροντίου είναι το πρώ-
το που κατέχει, πλέον, παγκόσμιο
ρεκόρ και στις δύο αυτές πα-
ραμέτρους ταυτόχρονα, μετά
τη δεκαετία του ’90, όταν εμ-
φανίστηκαν τα ατομικά ρολόγια
καισίου, τα οποία είχαν τότε «κά-
νει τη διαφορά». Από άποψη
πρακτικών εφαρμογών, αυτά
τα ατομικά ρολόγια νέας γενιάς
έχουν ήδη συνεισφέρει στην
επιστημονική έρευνα και ανα-
μένεται μελλοντικά να βοηθή-
σουν στην ανάπτυξη καινοτο-
μικών τεχνολογιών, όπως οι σού-
περ αισθητήρες βαρύτητας, θερ-
μοκρασίας κ.ά. 

Ρολόι-θαύμα 
δεν χάνει 

δευτερόλεπτο ποτέ!

Η πιο... γρήγορη σύνδεση internet

Διαδικτυακή σύνδεση 1,4 terabits το δευτερόλεπτο
επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής στο

Λονδίνο. Πρόκειται για το αποτέλεσμα κοινής δοκιμής
των εταιρείων Alcatel-Lucent και BT, που απέστειλαν
διαδικτυακά 44 αποσυμπιεσμένες ταινίες υψηλής
ανάλυσης το δευτερόλεπτο! Η σύνδεση επιτεύχθηκε
σε απόσταση 410 χιλιομέτρων, μεταξύ του πύργου
της BT στο κεντρικό Λονδίνο και της περιοχής του
Ίπσουιτς. Βέβαια, η δοκιμή αποτελεί απλώς ένα πε-

τυχημένο πείραμα και σε καμιά περίπτωση δεν
σημαίνει ότι σύντομα οι καταναλωτές θα μπορούν
να «βιώσουν» τέτοιες εξωπραγματικές ταχύτητες
σύνδεσης. Ωστόσο, ειδικοί στο χώρο της τεχνολογίας
και των διαδικτυακών συνδέσεων εκτιμούν ότι το
επίτευγμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους παρόχους
συνδέσεων. Κάθε χρόνο, σύμφωνα με έρευνα της
Alcatel - Lucent, τα αιτήματα για μεγαλύτερο διαδι-
κτυακό εύρος αυξάνονται κατά περίπου 35%. 

το Facebook; 
«Πεθαίνει»



Η
ζάχαρη είναι ένα είδος

υδατάνθρακα που παρέχει
ενέργεια για το σώμα με
τη μορφή γλυκόζης. Ο εγ-

κέφαλός μας για την καλή λειτουργία
του χρειάζεται απαραιτήτως τη γλυ-
κόζη, όπως και οι μύες κατά τη διάρ-
κεια μιας άσκησης. Η ζάχαρη δεν
προστίθεται μόνο στα τρόφιμα, αλλά
σε κάποια βρίσκεται ήδη από την
αρχική τους σύσταση, σε φυσικά σάκ-
χαρα (όπως ορισμένα φρούτα, λα-
χανικά και γαλακτοκομικά). Τα τρόφιμα
αυτά, που περιέχουν φυσικά σάκχαρα,
συνήθως παρέχουν και άλλα θρεπτικά
συστατικά, όπως βιταμίνες, μέταλλα
και φυτικές ίνες, οι οποίες αποτελούν
σημαντικό μέρος μιας υγιεινής δια-
τροφής. Βέβαια, τα τρόφιμα στα οποία
προστίθενται ζάχαρη, όπως τα προ-
ϊόντα ζαχαροπλαστικής, π.χ. μπισκότα
ή κέικ, μπορεί να περιέχουν περισ-
σότερα πρόσθετα σάκχαρα και να
παρέχουν τελικά περισσότερες θερ-
μίδες παρά σημαντικές ποσότητες
ιχνοστοιχείων. Καταναλώνοντας, λοι-
πόν, τροφές με αρκετές θερμίδες,
προερχόμενες από ζάχαρη, μπορεί
να αυξήσουν το σωματικό βάρος με
την πάροδο του χρόνου, ενώ μπορεί
να αυξήσουν και τις πιθανότητες εμ-
φάνισης φθοράς στα δόντια. Ως εκ
τούτου, είναι σημαντικό να παρακο-
λουθείτε την πρόσληψη των σακχά-
ρων, ώστε να αποφεύγετε τη συχνή
κατανάλωση τροφών και ποτών που
περιέχουν υψηλές ποσότητες αυτών.
Μπορεί, όμως, οι βλάβες που προκαλεί
η ζάχαρη να οδηγήσουν όντως σε
προβλήματα, όπως είναι η παχυσαρ-

κία, ο διαβήτης ή η «κακή» υγεία της
καρδιάς; Η αυξημένη πρόσληψη θερ-
μίδων, η οποία δεν συνδυάζεται με
επαρκή φυσική δραστηριότητα, πι-
θανόν να οδηγήσει σε αύξηση του
σωματικού βάρους. Βέβαια, καμία
επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν έχει
αποδείξει, με επαρκή αποτελέσματα,
ότι η ζάχαρη όντως συνδέεται με την
παχυσαρκία ή με ασθένειες, όπως ο
διαβήτης, ο καρκίνος και οι καρδιο-
πάθειες. 
Πρόσφατες ανακοινώσεις
σε διάφορα blogs και
sites, μη ερευνητικού
περιεχομένου, χαρα-
κτήρισαν τη 

ζάχαρη ως ένα εθιστικό για τον ορ-
γανισμό προϊόν, όπως το τσιγάρο.
Ισχύει όμως αυτό; Αυτό που θα πρέπει
να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ο εγκέ-
φαλός μας για να λειτουργήσει κα-
νονικά χρειάζεται περίπου 120 γρ.
την ημέρα σε γλυκόζη, ώστε να απο-
φευχθούν προβλήματα όπως η υπο-
γλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα γλυκόζης
στο αίμα). Αυτό βέβαια δεν αποτελεί

απόδειξη ότι η ζάχαρη είναι ένα εθι-
στικό προϊόν, σύμφωνα και με τον
καθηγητή Ίαν Μακ Ντόναλντ που
συμμετείχε στο συνέδριο του Ορ-
γανισμού Βρετανικής Διατροφής
(British Nutrition Organization
www.nutrition.org.uk/) για τη σχέση
μεταξύ ζάχαρης-διατροφής. Η απάν-
τηση λοιπόν είναι ότι η ζάχαρη είναι
ένας απαραίτητος για τον οργανισμό
υδατάνθρακας και φυσικά δεν μπορεί

να χαρακτηριστεί ως εθιστικό
πρόσθετο. Κάτι που αρκετοί

δεν γνωρίζουν, επίσης, εί-
ναι ότι το μεγαλύτερο
μέρος των τροφίμων
περιέχουν σάκχαρα, εί-
τε εκείνα που εμφα-
νίζονται ως φυσικά σε

τρόφιμα, όπως η
φρουκτόζη στα φρούτα ή
η λακτόζη στα γαλακτοκο-

μικά προϊόντα, είτε εκείνα που
έχουν προστεθεί σε τρόφιμα

κατά την επεξεργασία ή την προ-
ετοιμασία τους. 
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβά-
νονται ακόμα και τρόφιμα που είναι
ανυποψίαστα για το περιεχόμενό
τους στη ζάχαρη, όπως κάποια κα-
ρυκεύματα, σούπες ή σάλτσες. 
Επίσης, τρόφιμα που περιέχουν
φρούτα, όπως οι χυμοί, το γιαούρτι
με φρούτα κ.ά. προσδίδουν εξίσου
σημαντικές ποσότητες ζάχαρης στον
οργανισμό μας, ακόμα και χωρίς την
επιπλέον προσθήκη από εμάς, λόγω
φρουκτόζης. 
Γι’ αυτό το λόγο οι περισσότερες
εταιρείες συμπεριλαμβάνουν στις

ετικέτες των προϊόντων τους τις
πηγές των σακχάρων που προστί-
θενται στα τρόφιμα. Τα πιο κοινά
σάκχαρα που συναντάμε στις ετικέτες
είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη, η σακ-
χαρόζη, η λακτόζη και η μαλτόζη.
Βέβαια, στις ετικέτες πολλές φορές
τα σάκχαρα αναγράφονται και ως
υδατάνθρακες και αναφέρονται στα
ολικά σάκχαρα της συγκεκριμένης
τροφής τόσο σε φυσικά, όσο και σε
πρόσθετα. 
Η σωστή λοιπόν ανάγνωση τις ετι-
κέτας του προϊόντος που πρόκειται
να καταναλώσετε, σας κάνει σταδιακά
πιο επιλεκτικούς στις τροφές και τα
συσκευασμένα τρόφιμα που μέχρι
τώρα ίσως και να θεωρούσατε ότι
«κρύβουν» από εσάς τις ποσότητες
ζάχαρης που περιέχουν. 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που σε ένα
προϊόν δεν αναγράφεται η διατρο-
φική επισήμανση, καλό θα είναι να
είμαστε προσεκτικοί στο τί προσθέ-
τουμε, αφού δεν μπορούμε πάντα
να γνωρίζουμε αν περιέχει ήδη υψηλά
επίπεδα ζάχαρης (π.χ. αποφύγετε
το σιρόπι ζάχαρης στον καφέ σας). 
Γιατί όμως οι βιομηχανίες τροφίμων
συνεχίζουν να προσθέτουν επιπλέον
σάκχαρα στα συσκευασμένα τρόφιμα
και αλλάζουν τη «σύσταση» των τρο-
φίμων; 
Η απάντηση δεν κρύβεται μόνο στο
ότι με την προσθήκη αυτή βελτιώ-
νουν τη γεύση και το χρώμα των
τροφίμων, αλλά και γιατί τα σάκχαρα
δρουν ως συντηρητικά των τροφίμων
και μάλιστα αποτρέπουν τον σχη-
ματισμό μούχλας σε αυτά.
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ΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις του βρετανικού Τύπου, που αφορούν την καλή
υγεία του οργανισμού, η κυριότερη αιτία εμφάνισης φαινομένων όπως η παχυσαρκία
και ο διαβήτης, είναι η προσθήκη ζάχαρης σε τρόφιμα και ροφήματα. Τα βρετανικά
ΜΜΕ χαρακτήρισαν τη σχέση οργανισμού και ζάχαρης ως εθιστική, όπως αυτή του
τσιγάρου. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την έντονη ανησυχία των Βρετανών, αλλά
και όσων παρακολουθούσαν τις εξελίξεις αυτές. Οι ανακοινώσεις βέβαια δεν
θα μπορούσαν παρά να χαρακτηριστούν ως παραπλανητικές. 
Εμείς θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους η ζάχαρη 
θα πρέπει να περιοριστεί στην κατανάλωσή της, αλλά 
όχι να αποκλειστεί, καθώς παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο 
σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

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

Αλήθειες και μύθοι για τη ζάχαρη

Τα συσκευασμένα τρόφιμα

κρύβουν τις ποσότητες

ζάχαρης που περιέχουν 

ή απλά 

εμείς δεν διαβάζουμε

σωστά τις ετικέτες;
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Το ψάρι είναι μια από τις
σημαντικότερες τροφές της
μεσογειακής διατροφής. Είναι
πολύ καλή πηγή βιταμινών Α και
D, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την υγιή ανάπτυξη των
οστών, των δοντιών και της
όρασης. Μάλιστα, στο ψάρι
βρίσκονται απαραίτητα
αμινοξέα, τα οποία ο οργανισμός
μας δεν μπορεί να παράγει. 
Τα παιδιά, αν και τα οφέλη 
των ψαριών είναι πολλά, δεν τα
λαχταρούν. Για να είναι, λοιπόν,
δελεαστικά, αναγκαζόμαστε να
τα συνοδεύσουμε με κάτι
τηγανιτό, όπως πατάτες 
ή κροκέτες κ.ά. Εμείς σας
παρουσιάζουμε τρεις
εναλλακτικές συνταγές, με ψάρι
γεμιστό, που θα πείσουν το παιδί
σας να δοκιμάσει το ψάρι και 
να λατρέψει την πλούσια γεύση
που αφήνει.

Εκτέλεση
Μαγειρεύετε το σπανάκι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας
και, αφού αφαιρέσετε όλα τα υγρά, το ψιλοκόβετε. Σε μια κατσαρόλα
τοποθετείτε το ζωμό και το κρασί και αφήνετε να πάρει βράση.
Όταν ετοιμαστεί, ρίχνετε το κους-κους και το αφήνετε να βράσει.
Ανακατεύετε για να μην κολλήσει στην κατσαρόλα και όταν είναι
έτοιμο, το κατεβάζετε από τη φωτιά, το σκεπάζετε και το αφήνετε
σε κατάσταση ηρεμίας για περίπου 15 λεπτά. 
Αφού κρυώσει ελαφρά, ρίχνετε το σπανάκι, αλατοπιπερώνετε και
το ρίχνετε σε ένα μεγαλύτερο μπολ μαζί με το αβγό. 
Αφού καθαρίσετε καλά το ψάρι, γεμίζετε την κοιλιά του με το μείγμα
σπανάκι - κους κους. Με ένα πινέλο πασπαλίζετε το δέρμα του
ψαριού με λίγο λάδι και το βάζετε στο φούρνο για 30 λεπτά στους
200οC. Στα 15 πρώτα λεπτά το γυρίζετε, ώστε να ψηθεί και από την
κάτω πλευρά του. 
Σερβίρετε με μερικές φέτες λεμονιού και ψητά λαχανικά.

n 750 γρ. κοκκινόψαρο
n 100 γρ. σπανάκι, κατεψυγμένο
n 150 ml ζωμό λαχανικών 

ή κοτόπουλο
n 100 ml λευκό κρασί
n 40 ml βούτυρο, λιωμένο
n 200 γρ. κους-κους

n 40 γρ. άνηθο, ψιλοκομμένο
n 40 γρ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο 
n 1 αβγό ολόκληρο, χτυπημένο
n 5 φέτες λεμονιού, 

για το γαρνίρισμα
n Αλάτι 
n Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ τοποθετείτε το σκόρδο, το
κρεμμύδι, το τυρί κρέμα, το κατσικίσιο τυρί,
τα μανιτάρια και ανακατεύετε καλά, μέχρι
το μείγμα να γίνει ομοιογενές. 
Χαράσσετε μια βαθιά σχισμή στο
φιλέτο σολομού, ώστε να δημι-
ουργηθεί μια «θήκη» για τη γέ-
μιση. Γεμίζετε με το μείγμα τυριού
και με μια οδοντογλυφίδα «καρ-
φώνετε» κάθετα το φιλέτο, ώστε
η γέμιση να μη ξεχειλίσει κατά
τη διάρκεια του ψησίματος. 
Τοποθετείτε τον σολομό σε ταψί

με αντικολλητικό φύλλο, αλατο-
πιπερώνετε και τον πασπαλίζετε

με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνετε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 190οC, για περίπου 15 λεπτά.
Όταν ετοιμαστεί, γαρνίρετε με λίγο μαϊντανό
και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. 

Εκτέλεση 
Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σοτάρετε τα καρότα
και το κρεμμύδι σε 3 κουταλιές της σούπας
βούτυρο, μέχρι να μαλακώσουν. Ανακατεύετε
καλά και όταν ετοιμαστούν τα κατεβάζετε από
τη φωτιά. Σε ένα μπολ τοποθετείτε το ψωμί, την
ντομάτα, τα μανιτάρια, το αγγούρι, μία κουταλιά
του γλυκού αλάτι, πιπέρι και ανακατεύετε καλά.
Όταν γίνει ένα ομοιογενές μείγμα, προσθέτετε
και το μείγμα με τα καρότα και συνεχίζετε το ανα-
κάτεμα. 
Καθαρίζετε τα ψάρια από τα βράγχια και αφού
σχίσετε την κοιλιά τους, ρίχνετε μπόλικο νερό,
ώστε να ξεπλυθούν καλά. Γεμίζετε την κοιλιά τους
με το μείγμα και γαρνίρετε με λίγη πάπρικα. Το-
ποθετείτε τα ψάρια σε ένα ταψί με αντικολλητικό
χαρτί και με ένα πινέλο πασπαλίζετε την επιφάνειά
τους με το υπόλοιπο βούτυρο. Ψήνετε τα ψάρια
σε προθερμασμένο φούρνο στους 200οC, για πε-
ρίπου 25 έως 30 λεπτά.  
Σερβίρετέ τα ζεστά και με τις φέτες λεμονιού. 

Υλικά για 4 άτομα
n 1 κιλό γόπες
n 2 καρότα, ψιλοκομμένα
n 1 κρεμμύδι, 

ψιλοκομμένο
n 5 κουτ. της σουπ. 

βούτυρο
n 4 φέτες ψωμί, κομμένο 

σε κύβους
n ¾ φλιτζ. ντομάτα, 

ψιλοκομμένη και 
στραγγισμένη

n Μία συσκευασία
μανιτάρια, κομμένα 
σε φέτες

n 1 μικρό αγγούρι, 
ψιλοκομμένο

n 1/8 κουτ. γλυκού πάπρικα
n 8 φέτες λεμονιού
n Αλάτι
n Πιπέρι 

Γόπες γεμιστές

Συνταγή 1

Συνταγή 2

Κοκκινόψαρο γεμιστό 

Συνταγή 3

Συνταγές με γεμιστό ψάρι

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

Συνοδεύεστε
το σολομό
με ρύζι. 

tips

Υλικά για 4 άτομα
n 250 γρ. σολομού, 

φιλέτο
n 2 σκελίδες σκόρδου
n 1 κούπα κατσικίσιο 

τυρί
n ¼ φλιτζ. φρέσκο 

κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
n 2 κ.σ. τυρί κρέμα 

(προτιμήστε τυρί
Philadelphia)

n ¼ κούπας μανιτάρια 
σε κονσέρβα, 
ψιλοκομμένα

n Ελαιόλαδο
n Λίγο μαϊντανό
n Αλάτι
n Πιπέρι

Γεμιστός σολομός με κατσικίσιο τυρί



Η
Παραμυθιά ήταν μια μικρή

βυζαντινή πόλη, κτισμένη
το 1.000 π.Χ. Βρίσκεται
αμφιθεατρικά στο υψό-

μετρο των 750 μ., στους πρόποδες
του Κορύλα, ανάμεσα στους ποταμούς
Αχέροντα, που πηγάζει από τα όρη
του Σουλίου και του Καλαμά. Η ορο-
σειρά Κορύλα βρίσκεται στην ανα-
τολική πλευρά της πόλης. 
Στη δυτική πλευρά βρίσκονται ορο-
σειρές που την χωρίζουν από την
πόλη της Ηγουμενίτσας, του Μαρ-
γαριτίου και άλλων περιοχών. Στα
όρια της πόλης βρίσκεται ο ποταμός
Κωκυτός, γνωστός από τη μυθολογία
σαν το ποτάμι που δημιουργήθηκε
από τα δάκρια των συγγενών των
νεκρών, όταν ο Άδης οδηγούσε τις
ψυχές στον Άδη μέσω της Αχερουσίας
λίμνης. Ανάμεσα στα αξιοθέατα της
πόλης μπορούμε να δούμε τα Βυ-
ζαντινά Λουτρά, τα κάστρα Κούλια,
της Παραμυθιάς και της Ελέας, το μο-
ναδικό για την κατασκευή του ρολόι,
ενώ αξέχαστη θα σας μείνει η ορεινή
Θεσπρωτία, στο χωριό Σούλι, αλλά
και οι γύρω παραθαλάσσιες περιοχές,
Πάργα, Σύβοτα και Πέρδικα. Χαρα-
κτηριστική αρχιτεκτονική παρουσιά-

ζουν τα κτίσματα στο κέντρο της πό-
λης με την πλακόστρωτη αγορά. 
Σήμερα τα ήθη και τα έθιμα σώζονται
αναλλοίωτα και χαρακτηριστικές είναι
οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Αγ. Δο-
νάτου (30/4), το εβδομαδιαίο μπαζάρ
με την ονομασία Λάμποβος την πρώτη
Κυριακή κάθε Οκτωβρίου, οι απο-
κριάτικες εκδηλώσεις κ.ά. Το μεγα-
λύτερο μέρος της περιοχής, με εξαί-
ρεση τις κοιλάδες των ποταμών Κα-
λαμάς και Κωκυτός, είναι ορεινό και
ημιορεινό, με τις υψηλότερες κορυφές
Χιονίστρα 1.644 μ. και Κορύλα 1.658
μ. Η κοιλάδα της Παραμυθιάς είναι
μία από τις μεγαλύτερες της Θεσπρω-
τίας και η σημαντικότερη οικιστική
και πολιτιστική περιοχή στην Ήπειρο. 
Αν βρεθείτε στη περιοχή, μην παρα-
λείψετε να επισκεφτείτε:
Το Ρολόι που χρονολογείται από το
1750 - έργο του OPUS CREDUM DE
POLIZ. Αντί μεταλλικού ελατηρίου
φέρει λεπτή τριχιά, που ξετυλίγεται
από το βάρος δεμένης πέτρας. 
Απέναντι από το Ρολόι και βόρεια
βρίσκεται ο μικρός Πύργος Κούλια,
κτίσμα της εποχής των Ενετών, που
μοιάζει με παρατηρητήριο. 
Εντός του οικισμού και στα βόρεια

του ναού της Παναγίας - Μεγάλης
Εκκλησιάς - βρίσκονται τα Βυζαντινά
λουτρά. Ανάβαση στο Κάστρο του
Αϊ - Δονάτου απ’ όπου η θέα είναι
μαγευτική. Κάτω από τα πόδια του
απλώνεται ο οικισμός της πόλης και
ο κάμπος της Παραμυθιάς, που εκτεί-
νεται μέχρι τον ποταμό Αχέροντα.
Σε μικρή απόσταση από την πόλη,
βόρειο - δυτικά, βρίσκονται τα λείψανα
της ακμάζουσας κάποτε Φωτικής

στην τοποθεσία «Λιμπόνι». 
Προσκύνημα στον σταυρεπίστεγο
ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου -
Παναγίας της Παρηγορήτριας, κτι-
σμένο τον 13ο αιώνα. 
Προσκύνημα στο Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Δονάτου στο κέντρο
της πόλης (όπου φυλάσσεται τμήμα
του λειψάνου του Αγίου), Πολιούχου
της Επαρχίας Σουλίου και ολοκλήρου
του Νομού.
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Δραστηριότητες

HΠαραμυθιά και η ευρύτερη περιοχή προσφέρουν στον
επισκέπτη μια σειρά από δραστηριότητες εναλλακτικού

τουρισμού. Πεζοπορία, extreme games και επισκέψεις σε
περιοχές με αρχαίο και ιστορικό ενδιαφέρον, είναι ορισμένες
μορφές εναλλακτικού τουρισμού που βρίσκονται στη διάθεση
του επισκέπτη. 
8Trekking 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6
Στην Παραμυθιά μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το Ευρωπαϊκό
μονοπάτι μεγάλων διαδρομών Ε6 για πεζοπορία σε μονοπάτια
και δασικούς δρόμους. Το μονοπάτι διασχίζει την Παραμυθιά
και την οροσειρά Γκορίλα, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα
να θαυμάσουν την ομορφιά ενός διεθνώς αναγνωρισμένου
μονοπατιού. 
Μονοπάτι Γκορίλα - Αγίου Αρσένη 
Δεύτερη αξιόλογη διαδρομή είναι αυτή της οροσειράς Γκορίλα.
Σε υψόμετρο 1.658 μ., ο Γκορίλας είναι το δεύτερο ψηλότερο
βουνό της Θεσπρωτίας. Μπορεί κανείς να τον επισκεφθεί από
την πλευρά της Παραμυθιάς, αλλά και από την Αγία Κυριακή.
Από την Παραμυθιά, μπορείτε να επιλέξετε τη διαδρομή, είτε
μέσα από την πόλη της Παραμυθιάς είτε από την περιοχή του
Κάστρου της Ελέας. 
8River Trekking στον Αχέροντα
Πεζοπορία σε μονοπάτια όχθες και σε ορισμένα σημεία μέσα
στον ποταμό Αχέροντα. Βατή διαδρομή που αρχίζει από την
Γλυκή, με προορισμό τις πηγές προς τα χωριά Σουλίου.
Δυνατότητα μετάβασης και στις 2 όχθες, μιας και το ποτάμι σε

αρκετά σημεία είναι ρηχό. Για αρκετά μεγάλη απόσταση έχετε
εύκολη πρόσβαση στις κοινοτικές οδούς. 
8Ιππασία στο όρος Γκορίλα στο ποταμό Κόκκυτο κ.ά.
Μικρές διαδρομές σε μονοπάτια και όμορφα δάση. Αρχαίο
κάστρο Παραμυθιάς, αρχαίο κάστρο Ελέας, Κάμπος Παραμυθιάς,
χωριά ορεινής Θεσπρωτίας κ.ά. 
8Canyoning στα στενά του Αχέροντα 
Διάσχιση φαραγγιών, περπατώντας και χρησιμοποιώντας
σχοινιά στους κάθετους βράχους και σε σημεία που σχηματίζονται
μικροί καταρράκτες. Αχέροντας-Ντάλας 2-3 ώρες, εύκολο
χωρίς ραπέλ. 
8Rafting, Kayak και Canoe-Kayak στον Αχέροντα 
Κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα, μονοθέσια, διθέσια
έως και 8θέσια μέσα, αλλά και με canoe. Το πλήρωμα αποτελείται
από 6 έως 8 κωπηλάτες. Για αρχάριους ο Αχέροντας είναι το
ιδανικό μέρος, μιας και υπάρχουν οργανωμένες επιχειρήσεις
που προσφέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις διαδρομές,
αλλά και επαγγελματίες οδηγούς. Extra διαδρομή Αχέρων
(Σερτζιανά-Γλυκή) 12 χλμ., 4ου βαθμού δυσκολίας, ενώ στον
Καλαμά (Βροσινά-Πλακωτή) 15 χλμ., 1ου βαθμού. 
8Παρατήρηση φύσης - Survival
H γνωριμία με τη φύση και η εξερεύνηση βιοτόπων μεμονωμένα
ή χωρίς συνοδεία από ειδικούς συνοδούς περιβαλλοντολόγους,
είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε μοναδικά τοπία και
σπάνιες μορφές ζωής, ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες,
τοπικές παραδόσεις. Μπορεί να γίνει όλες τις εποχές, εκτός
εάν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες. 

Η πόλη της Παραμυθίας βρίσκεται 
στο Νομό Θεσπρωτίας στην Ήπειρο. 
Το όνομά της προέρχεται από την Παναγία
της Παραμυθιάς (στα αρχαία ελληνικά
σημαίνει Παρηγορήτισσα), όπως και 
η μεγάλη εκκλησία που σώζεται σε άριστη
κατάσταση στο κέντρο της πόλης. 
Είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας
Εύροιας, που κατέστρεψαν το 551 μ.Χ. 
οι Γότθοι του Τωτίλα. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Διαδρομές στην Παρηγορήτισσα 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ



Τ
α όργανα θα συ-

στήσει στα παιδιά
το Κουιντέτο ξύ-
λινων πνευστών

«Αίολος», με μουσικά πα-
ραδείγματα από διάσημα
έργα που γράφτηκαν για
φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο,
κόρνο και φαγκότο από τον
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ,
τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους
Μότσαρτ, τον Τζορτζ Γκέρ-
σουιν, τον Σαρλ Γκουνό, τον
Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ
και άλλους μεγάλους συν-
θέτες. Την παρουσίαση έχει
αναλάβει ο δημοφιλής ηθο-
ποιός Γεράσιμος Γεννατάς.
Την εκδήλωση έχει επιμε-
ληθεί ο ομποΐστας και μου-
σικολόγος Γιάννης Τσελίκας. 
Η συναυλία της Κυριακής
2 Φεβρουαρίου, στην Αί-
θουσα Χρήστος Λαμπρά-
κης, είναι η τρίτη από τις
εκδηλώσεις του προγράμ-
ματος «Άκου… τα όργανα!».
Στη σειρά αυτή, παρουσιά-
ζονται με ελκυστικό και δια-
δραστικό τρόπο στα παιδιά
και τους νέους οι ομάδες
των οργάνων της ορχή-
στρας, μέσα από κοσμαγά-
πητα έργα της συμφωνικής
μουσικής. Στόχος αυτών
των κυριακάτικων συναυ-
λιών, που έχουν αγκαλιάσει
μικροί και μεγάλοι μουσι-
κόφιλοι, είναι να προσφέ-
ρουν γνώση και απόλαυση,

παιχνίδι και εξοικείωση και
μάλιστα με πολύ φθηνό ει-
σιτήριο! 
Μετά την πρώτη συναυλία
της Σειράς «Άκου… τα όρ-
γανα!», η οποία ήταν αφιε-
ρωμένη στη συμφωνική
ορχήστρα και τη δεύτερη
που είχε θέμα τα χάλκινα
πνευστά, στην τρίτη συναυ-
λία οι μικροί και μεγάλοι
φίλοι της μουσικής θα μά-
θουν για το σχήμα, το υλικό
και το ηχόχρωμα των ξύλι-
νων, τον τρόπο παιξίματός
τους, καθώς και για τη θέση
τους στην ορχήστρα. 

Ξύλινα και όχι μόνο… 
Το περίεργο με τα ξύλινα,
πάντως, είναι ότι δεν είναι
απολύτως… ξύλινα, αφού
οι σωλήνες τους αποτελούν-
ται από ξύλο, μέταλλο και
πλαστικό ή και από τα τρία
αυτά υλικά! 
Μέλη της «ξύλινης» οικο-
γένειας είναι το φλάουτο
με τον χαρακτηριστικό διά-
φανο ήχο του, το όμποε
που δίνει τον τόνο σε όλη
την ορχήστρα, το κλαρινέτο
που είναι το νεότερο μέλος
της οικογένειας των ξύλινων
και το φαγκότο με τη χα-
ρακτηριστική βαθιά φωνή
του. Στην ίδια ομάδα ανή-
κουν, επίσης, το αγγλικό
κόρνο, το πίκολο φλάουτο
και το εντυπωσιακότατο
κόντρα φαγκότο, με μήκος
σωλήνα που ξεπερνά τα 5
μέτρα! Η Σειρά «Άκου… τα
όργανα!» ολοκληρώνεται
το Μάρτιο. 
Μετά τα ξύλινα, τα παιδιά

θα γνωρίσουν τα πλή-
κτρα (9 Φεβρουα-

ρίου), τον «Πέ-
τρο και τον Λύκο

& τον Μπαμ-
πάρ το ελε-
φαντάκι» (23

Φεβρουαρί-
ου), τα κρου-

στά (9 Μαρτίου)
και τέλος τα έγχορ-

δα (30 Μαρτίου). 
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ΙΟ Υπάρχουν βιβλία που είναι κάτι παραπάνω,
μια κατηγορία από μόνα τους, ας πούμε,

«κοσμήματα» για τις πολύ ενημερωμένες βι-
βλιοθήκες. Ο λόγος εδώ για ένα από τα κορυφαία
έργα του πρώιμου ευρωπαϊκού ρομαντισμού,
οι «Ύμνοι στη Νύχτα», του Νοβάλις ή Φρήντριχ
φον Χάρντενμπεργκ, ο οποίος έζησε μόλις 29
χρόνια (1772 - 1801), αλλά πρόλαβε να γίνει
ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος. Η
συγκεκριμένη δίγλωσση έκδοση (γερμανικά
και ελληνικά), είναι εξαιρετικά
επιμελημένη (όμορφα σκίτσα).
Τα μοτίβα είναι καταπληκτικά
και όπως γράφει στον πρόλογό
του ο μεταφραστής του έργου
Κώστας Κουτσουρέλης, «το έρ-
γο ξεκινά ως υμνολόγηση του
φωτός, γρήγορα όμως γίνεται
λόγος εκστατικός για τη νύχτα».
Από τον δεύτερο ύμνο, ένα
απόσπασμα: 
«Πάντα λοιπόν η αυγή θα ξα-
νάρχεται; Δεν θα πάψει ποτέ
των επιγείων η βία; Πολυπραγ-
μοσύνη ανόσια αφανίζει της
Νύχτας τον ουράνιο ερχομό.
Δεν θ’ ανάψει ποτέ ο βωμός ο
αιώνιος του έρωτα; Σύντομη είναι η ζωή του
Φωτός, αλλά άχρονη κι άχωρη η εξουσία της
Νύχτας… Ακόμα ξυπνάς, Φως ιλαρό, για τη
δουλειά τον καταπονημένο – τερπνή ζωή μέσα
μου χύνεις – αλλ’ απ’ τα βρυώδη μαυσωλεία
της μνήμης δεν μ’ αποτραβάς. Με χαρά θ’ άγγιζα
τα φίλεργα χέρια, θα στρεφόμουν όπου εσύ

το θελήσεις – θα αινούσα του μεγαλείου σου
την αίγλη – άοκνος θ’ ακολουθούσα των περί-
τεχνων έργων σου τον ωραίο ειρμό – με χαρά
θα μετρούσα το φρόνιμο βήμα των περίλαμ-
πρων, δυναστικών σου ωρών – θ’ ανίχνευα τις
σύμμετρές σου δυνάμεις, τους νόμους του
θαυμαστού παιχνιδιού των ανάριθμων κόσμων
και όλων των εποχών τους. Αλλά της Νύχτας
ταμένη μένει η μυστική μου καρδιά και της
δικής της θυγατέρας, της πλάστριας αγάπης». 

Όπως τονίζει ο μεταφραστής,
το συγκεκριμένο έργο του Νο-
βάλις «εγκαινιάζεται ως ερωτικό
εγκώμιο, όμως τελειώνει ως
θρησκευτικός ψαλμός. Έχει αφε-
τηρία του το επιτάφιο πένθος,
ολοκληρώνεται όμως ως θεία
δοξολογία... Το σύμπαν των
Ύμνων είναι χριστιανικό, αλλά
και ευρύχωρο. Αγκαλιάζει μέσα
του όλη σχεδόν την ελληνική
μυθολογία, από τους δέσμιους
Τιτάνες ως την ιλαρή μορφή
του Διονύσου». 

Νίκος Χιδίρογλου 

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προσκαλεί το νεανικό κοινό να γνωρίσει 
τα ξύλινα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, 

αύριο, πρώτο κυριακάτικο πρωινό του Φεβρουαρίου. 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΤΟ ΜΜΑ

Πάντα λοιπόν η αυγή θα ξανάρχεται;
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«Άκου… τα όργανα!»

Με θέμα από την ελληνική
μυθολογία, που αποτε-

λεί πηγή έμπνευσης για όλο
και περισσότερους δημιουρ-
γούς του Χόλιγουντ, η ταινία
«Ηρακλής: Η αρχή του θρύ-
λου», του Ρένι Χάρλιν, προ-
βάλλεται από την Πέμπτη στις
κινηματογραφικές αίθουσες
της χώρας. Ο Χάρλιν εμπνέεται
από τη ζωή του ημίθεου ήρωα
που αποτελείται από σκληρές
μάχες και θρυλικές νίκες, αλλά
και από την ιστορία της Αρ-
χαίας Ελλάδας, και δίνει μια
επική διάσταση στην ταινία,
εστιάζοντας τόσο στην ηρωική
όσο και στην ανθρώπινη πλευ-
ρά του Ηρακλή. 
Προσπαθώντας απεγνωσμένα
να απελευθερώσει το λαό της
από τον εκδικητικό της σύζυγο,
Βασιλιά Αμφιτρύωνα, η Βα-
σίλισσα Αλκμήνη προσεύχεται
στους Θεούς για καθοδήγηση.
Ο Δίας της προσφέρει ένα γιο:
τον Ηρακλή. Ο Βασιλιάς Αμ-

φιτρύωνας, αγνοώντας την
πραγματική ταυτότητα του
Ηρακλή, φανερώνει την προ-
τίμησή του προς τον μεγαλύ-
τερο του γιο, τον Ιφικλή. 
Ο Ηρακλής ερωτεύεται την
όμορφη Ήβη και πληγώνεται
έντονα όταν ο πατέρας του
ανακοινώνει ότι την Ήβη θα
παντρευτεί ο Ιφικλής. Κι ενώ
η Ήβη και ο Ηρακλής σχεδιά-
ζουν να το σκάσουν και να
παντρευτούν, ο Ηρακλής συλ-
λαμβάνεται από τους φρου-

ρούς του Αμφιτρύωνα και κα-
ταδικάζεται σε θάνατο. Γλι-
τώνει το θάνατο και μαζί με
τον συμπολεμιστή του απο-
φασίζει να απελευθερώσει το
βασίλειο από την τυραννία
του Αμφιτρύωνα, να κερδίσει
την Ήβη και να ανακηρυχθεί
ως ένας από τους μεγαλύτε-
ρους Έλληνες ήρωες. 
Πρωταγωνιστούν: Κέλαν Λατζ,
Σκοτ Άντκινς, Λίαμ Μάκιντραιρ,
Λίαμ Γκάριγκαν και Ροξάν
Μακκί.

Ηρακλής: Η αρχή του θρύλου

info
Ο τίτλος: Ύμνοι στη Νύχτα 
Ο συγγραφέας: Νοβάλις 
Ο εκδοτικός οίκος: Περισπωμένη 
Πόλη έκδοσης: Αθήνα 2011 

in
fo

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών: Βασ. Σοφίας 
και Κόκκαλη, Αθήνα
Ημερομηνία: Κυριακή 
2 Φεβρουαρίου,
ώρα 11:30
Πληροφορίες:
210/7282333.
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Συγκινητικές στιγμές στην Ογκολογική
Μονάδα Παίδων της «ΕΛΠΙΔΑΣ» 

Πρεμιέρα της παράστασης «Ωραία Χρόνια»
στη θεατρική σκηνή ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης

του Massimo Listri. «Φωτογραφική Αρχι-
τεκτονική» στο Μουσείο Μπενάκη Πει-
ραιώς, την οποία επιμελείται η Μάγδα
Μπαλτογιάννη. Η έκθεση παρουσιάζει
μια επιλογή φωτογραφιών του καλλιτέχνη
Massimo Listri, η οποία περιλαμβάνει τις
εικονικές του προοπτικές για τα μπαρόκ
παλάτια, τους νεοκλασικούς εσωτερικούς
χώρους και τις αναγεννησιακές βιβλιοθήκες.
Ο φωτογράφος, που έχει ως έδρα του τη
Φλωρεντία, όντας γοητευμένος από τον
απόλυτο έλεγχο της σύνθεσης που του
επιτρέπει να έχει η αρχιτεκτονική θεμα-
τολογία, φωτογραφίζει τον άψυχο κλα-
σικισμό, εδώ και πολλά χρόνια. Τη βραδιά
τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι
από τον επιχειρηματικό, δημοσιογραφικό,
αλλά και το χώρο της τέχνης.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τα

εγκαίνια της έκθεσης «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – ΕΥ-
ΡΩΠΗ» του Τάσου Αλαμάνου, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του Ιδρύματος για την Ελ-
ληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού. 
Τα έργα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση
είναι ζωγραφικά έργα, λάδια μεγάλων δια-
στάσεων και δύο videoart, με τίτλους TeDeum
και UrbanMass, τα οποία συγκροτούν μια
χαρακτηριστική ενότητα της δουλειάς του
πολύπλευρου καλλιτέχνη, που παραπέμπει
στον ψυχολογικό λαβύρινθο των σημερινών
πολιτών της Ευρώπης και συνδέουν τον ελ-
ληνικό πολιτισμό μέσω του μύθου «Λαβύ-
ρινθος» με την Ευρώπη.
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Εγκαίνια της έκθεσης «Φωτογραφική Αρχιτεκτονική» στο Μουσείο Μπενάκη 

Με μεγάλη χαρά η πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ» Μαριάννα
Βαρδινογιάννη δέχτηκε την πρόταση των τραγου-

διστών Στέλιου Ρόκκου, Κώστα Μαρτάκη και Θωμαής
Απέργη από το «Κέντρο Αθηνών». Με πρωτοβουλία του
επιχειρηματία, Γιάννη Τσακουμάκου, μεγάλο μέρος των
εσόδων από το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, δόθηκαν σε
μοναδικά δώρα και παιχνίδια για όλα τα παιδιά της Ογκο-
λογικής Μονάδας που νοσηλεύονται ή και την επισκέπτονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Ο Στέλιος Ρόκκος, ο Κώστας Μαρτάκης και η Θωμαή
Απέργη ξεναγήθηκαν στους χώρους της Μονάδας και
είδαν από κοντά πολλά παιδιά που δέχτηκαν με χαρά τα
δώρα τους. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ»,
έδωσε στους τρεις τραγουδιστές αλλά και στον Χάρη
Σιανίδη, που είχε την αρχική ιδέα, τιμητικές πλακέτες και
επετειακά βιβλία για τα είκοσι χρόνια της «ΕΛΠΙΔΑΣ» που
γιορτάστηκαν φέτος.

Στη θεατρική σκηνή ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ, που βρίσκεται στον
Πολυχώρο Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ στο Βοτανικό, πραγ-

ματοποιήθηκε παρουσία φίλων και συναδέλφων, η πρεμιέρα
της παράστασης «Ωραία Χρόνια» του Χάρολντ Πίντερ, με
πρωταγωνιστές τη Ζωή Λάσκαρη, τη Βέρα Κρούσκα και
τον Στέφανο Κυριακίδη. Το έργο αναφέρεται σε ένα ερωτικό
τρίγωνο, που ενώνει αντί να χωρίζει τους τρεις πρωταγωνιστές
και ανέβηκε σε μετά-
φραση Σταμάτη Φα-
σουλή και σκηνο-
θεσία του σπουδαί-
ου Ρώσου σκη-
νοθέτη Αντολφ
Σαπίρο. 

Η Κατερίνα Τριβιζά, ο Τάσος Αλαμάνος, 
η Γωγώ Κολυβήρα 

και ο Ηλίας Βουδούρης.

Η Πολυτίμη Λεονάρδου, ο Μανώλης Παπασάββας, 
ο Στέλιος Ρόκκος, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 
ο Κώστας Μαρτάκης και η Θωμαή Απέργη.

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής & video art Τάσου Αλαμάνου 

Ο Στράτος και ο Αλκιβιάδης Τζώρτζογλου.

Ο Γιώργος Ντάβλας, ο Massimo Listri, η Τατιάνα Μπλάτνικ, ο πρίγκηπας Νικόλαος 
και η Μάγδα Μπαλτογιάννη.

Η  Έλλη
Κοκκίνου 
και η Τίνα
Ξουράφη.

Η Υβόννη Μπόσνιακ, η Claudia de la Flor 
και η Ελεονώρα Μελέτη. 

Δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας Epic Spa 

Η Ζωή Λάσκαρη,
ο Στέφανος
Κυριακίδης και 
η Βέρα Κρούσκα. 

Το Epic Day Spa Glyfada, με κύριο αντικείμενο την πε-
ριποίηση των άκρων, αλλά και άλλες υπηρεσίες ομορφιάς,

ξεκίνησε το 2012 και γιόρτασε την επιτυχημένη πορεία 2
χρόνων στην Γλυφάδα, με ένα πάρτι γενεθλίων. 
Η ιδιοκτήτρια του Epic Spa, Claudia de la Flor, με την ομάδα
της, υποδέχτηκε όλες οι διάσημες πελάτισσες του spa,
γνωστά ονόματα της showbiz και του μόντελινγκ και
φρόντισε να περάσουν όλοι καλά και να νιώσουν όμορφα
στον κομψό και πολύ όμορφο χώρο του στη Γλυφάδα.
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ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
UNIMAC GH-SD30

Oλοι μας τις γιορτινές ημέρες που πέρασαν
ξενυχτήσαμε, φάγαμε και ήπιαμε λίγο πα-

ραπάνω από ό,τι συνηθίζαμε να κάνουμε. Λογικό
είναι, λοιπόν, ο οργανισμός μας να έχει επιβα-
ρυνθεί και να χρειάζεται μια ανανέωση. Η ισορ-
ροπημένη διατροφή, η άσκηση και φυσικά το
Collagen Pro-Active είναι συνδυαστικά η καλύτερη
λύση για κάθε άντρα και γυναίκα, που θέλει να
βοηθήσει τον οργανισμό του να αποτοξινωθεί
και να ανακτήσει την ευεξία του. 
Το Collagen Pro-Active, το αυθεντικό κολλαγόνο,
χωρίς καμία προσθήκη υαλουρονικού οξέως,
Aloe Vera ή οποιουδήποτε άλλου συστατικού,

εκμεταλλευόμενο τη δύναμη του
καθαρού κολλαγόνου είναι το
καλύτερο συμπλήρωμα διατρο-
φής, τόσο για τον άντρα όσο

και για τη γυναίκα. Το κολλα-
γόνο, σε συνδυασμό με το
πυρίτιο, το μαγνήσιο και
τις βιταμίνες Β1, Β2, Β5, Β6,
βοηθά στην κάθαρση του
οργανισμού μας από τις
τοξίνες, το δέρμα μας ανα-
κτά τη λάμψη του, το σώμα
μας τονώνεται και η αίσθη-
ση υγείας και ευεξίας επα-
νέρχεται. 
Ενημερωθείτε για το Col-
lagen Pro-Active και από
το νέο site www.collagen-
power.gr. 

www.paragogi.net

ΟGRECA (Greek e-Commerce
Association), το εθνικό όρ-

γανο για τον ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού
εμπορίου, ανακοίνωσε ότι τα μέλη
του ξεπέρασαν τις 110 εταιρείες,
οι οποίες συνολικά κάνουν τζίρο
άνω του 1,2 δισ. ευρώ από B2C
online πωλήσεις. 
Στα νέα μέλη περιλαμβάνονται
οργανισμοί όπως ATNET, Baufox,
BSH Group, cforcrafts.com, Der-
mamed, e-oro.gr, GenerationY,
koolfly.gr, Maison Marasil, Media
Markt, Navy&Green, Netstudio,
NetSynergy, palo.gr, pharmacy
295.gr,  Praktiker, SABRE, Shop-

pingNetwork, toys24.gr, Wedia,
youpharmacy.gr, Ελληνική Θεα-
μάτων, δικηγορικό γραφείο Μι-
χαλοπούλου & Κοντογεώργου,
Κωστόπουλος ΑΕΒΕ, Παιχνίδια

Μουστάκας κ.ά. Ο GRECA έχει
προγραμματίσει για το 2014 ση-
μαντικές ενέργειες δικτύωσης,
ενημέρωσης και εκπαίδευσης
των μελών του, ενώ διαρκής πα-

ραμένει η προσπάθεια ενημέρω-
σης του καταναλωτικού κοινού
για το οφέλη του ηλεκτρονικού
εμπορίου. 
Μέλη στον GRECA μπορούν να
γίνουν ηλεκτρονικά καταστήματα,
αλλά και εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες προς αυτές, όπως για
παράδειγμα τράπεζες και χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, εται-
ρείες ανάπτυξης διαδικτυακών
εφαρμογών, διαφημιστικές και
προωθητικές εταιρείες, σύμβουλοι
επιχειρήσεων, εταιρείες μεταφο-
ρών και logistics κ.λπ. 
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.greekecommerce.gr. 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛ (CONVECTOR) 
UNIMAC GH-15R

Το Σάββατο Φεβρουαρίου8Κερδίστε

Ξεπέρασε τα 110 μέλη ο GRECA
Collagen Pro-Active: 
Αποτοξίνωση 
μετά τις γιορτές!

Στην εξαγωγή του πρώτου φορτίου λευ-
κολίθου μετά από 15 χρόνια προχώρησε

η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (TERNA MAG), εταιρεία
του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
Το πλοίο με το φορτίο συνολικού βάρους πε-
ρίπου 2.500 τόνων αναχώρησε την περασμένη
εβδομάδα από το Λιμάνι Κυμασίου της Εύβοιας

με προορισμό την Ιταλία και σηματοδότησε
την επανέναρξη της εμπορικής λειτουργίας
των μεταλλείων λευκολίθου του Μαντουδίου,
μετά από 15 χρόνια. Η ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
έχει ξεκινήσει εδώ και οκτώ μήνες την εξόρυξη
λευκολίθου στο πλαίσιο ενός μεγάλου επεν-
δυτικού προγράμματος συνολικού ύψους

100 εκατ. ευρώ για την αναβίωση της εξορυ-
κτικής δραστηριότητας στο Μαντούδι, που
ξεκίνησε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προ 6 ετών.
Ήδη, στις εγκαταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟ-
ΛΙΘΟΙ απασχολούνται 100 εργαζόμενοι, ενώ
σε βάθος τριετίας θα δημιουργηθούν περισ-
σότερες από 400 θέσεις εργασίας. 
Σε πρώτη φάση, στόχος της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟ-
ΛΙΘΟΙ είναι η εξόρυξη σε ετήσια βάση περίπου
170.000 τόνων λευκολίθου, με στόχο σε τρία
χρόνια η ετήσια παραγωγή να ανέρχεται σε
450.000 τόνους. Ο λευκόλιθος είναι ορυκτό
και τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται ευρέως
μεταξύ άλλων στη φαρμακοβιομηχανία, σε
περιβαλλοντικές εφαρμογές, στη γεωργία
και στην κατασκευή πυρίμαχων προϊόντων,
ηλεκτροδίων, πλαστικών, δερμάτων και κα-
λωδίων.

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ: Eπενδυτικό πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ
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Π
ροσφέροντας εξαι-

ρετική ποιότητα κύ-
λισης, σε συνδυα-
σμό με τη δύναμη

ενός SUV, το νέο Nissan QA-
SHQAI, εφοδιάζεται με μια σει-
ρά από εξαιρετικά αποτελε-
σματικούς κινητήρες πετρε-
λαίου και βενζίνης, που πραγ-
ματικά ξεπερνούν τις προσ-
δοκίες των οδηγών τους. 
Η γκάμα απαρτίζεται από 3 κι-
νητήρες: έναν βενζίνης και δύο
πετρελαίου, με δυνατότητα
επιλογής κίνησης στους δύο
ή και στους τέσσερις τροχούς.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατό-
τητα επιλογής μεταξύ χειρο-
κίνητων κιβωτίων ταχυτήτων,
αλλά και του ολοκαίνουριου
αυτόματου Xtronic. 

Βενζίνη 1.2 DIG-T 115PS
(85kW) 
Σε συνδυασμό με ένα χειρο-
κίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων,
αυτό το προηγμένο υπερτρο-
φοδοτούμενο μοτέρ, αποδίδει
115PS (85kW) και παράγει 190
Nm ροπής. Παρά το μικρό του
μέγεθος, ο κινητήρας των 1,2
λίτρων έχει τέτοια σπιρτάδα,
που προσφέρει επιτάχυνση
και ευελιξία, μεγαλύτερη από
τον απερχόμενο κινητήρα βεν-
ζίνης των 1,6 λίτρων. 

Με μικρότερο βάρος και με-
γαλύτερη λειτουργική απόδο-
ση, ο κινητήρας αυτός παράγει
σημαντικά χαμηλότερες εκ-
πομπές ρύπων, αλλά και κα-
τανάλωση, ήτοι 129g/km CO2
(15g/km λιγότερο από τον
απερχόμενο κινητήρα βενζίνης
των 1,6 λίτρων), ενώ η κατα-
νάλωση καυσίμου ανέρχεται
στα 5,6 l/100km (0,6 l/100 βελ-
τιωμένη σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο των 1.6 λίτρων). 
Όπως όλοι οι κινητήρες της
νέας σειράς QASHQAI, ο 1.2
DIG-T είναι εξοπλισμένος με
σύστημα Start/Stop ως στάν-
ταρ, ενώ στα πλεονεκτήματά
του εντάσσονται μια σειρά από
τεχνολογίες εξοικονόμησης
καυσίμων, συμπεριλαμβανο-
μένων των βελτιστοποιημένων
σχέσεων μετάδοσης, καθώς
και των ειδικών λιπαντικών με
χαμηλό ιξώδες. 

Diesel
α) 1.5 dCi 110PS (81kW)
Η τελευταία εξέλιξη στον βρα-
βευμένο αυτόν πετρελαιοκι-
νητήρα, είναι αφενός η πιο κα-
θαρή καύση με εκπομπές CO2
μόλις 99 g/km και κατ’ επέκτα-
ση μηδενικά τέλη κυκλοφορίας,
αφετέρου η αύξηση της ροπής
κατά 20 Nm. Παράλληλα, μια

σειρά σημαντικών αλλαγών
στα εσωτερικά μέρη του κι-
νητήρα έχουν ως αποτέλεσμα
την πιο αθόρυβη λειτουργία
του, ενώ και το συνολικό του
βάρος έχει μειωθεί, χάρη στα
νέα του συστατικά μέρη. 
Ο κινητήρας διαθέτει, επίσης,
το αυτόματο σύστημα Start/
Stop της Nissan, με υψηλής
απόδοσης τεχνολογία «έξυ-
πνης» διαχείρισής του, που
διασφαλίζει την επανεκκίνηση
του εντός 0,5 δευτερολέπτων,
εφόσον πατηθεί ο συμπλέκτης. 
Όσον αφορά την κατανάλωση
καυσίμου, ο 1.5 dCi θέτει νέα
δεδομένα στην κατηγορία των
crossover, με μικτό κύκλο μόλις
3,8 l/100km, όπου του προσ-
δίδει μια μέγιστη αυτονομία
1.528 χιλιομέτρων! 
β) 1.6 dCi 130PS (96 kW)
Τοποθετημένος στην κορυφή
της γκάμας των πετρελαιοκι-
νητήρων του QASHQAI, ο 1.6
dCi προσφέρεται με την επι-
λογή κίνησης στους δύο ή
στους τέσσερις τροχούς. Ισχύος
130 PS (96kW), ο συγκεκριμέ-
νος πετρελαιοκινητήρας είναι
από τους πιο προηγμένους
στην κατηγορία του, με μια
σειρά από τεχνολογικές και-
νοτομίες που μεγιστοποιούν
την ωφέλεια στην κατανάλωση
καυσίμου, αλλά και με μειωμέ-
νες εκπομπές CO2. 

Μεταξύ των πολλών καινοτο-
μιών του 1,6 dCi, συναντώνται
το σύστημα της χαμηλής πίεσης
ανακύκλωσης των καυσαερίων,
αλλά και της θερμικής διαχεί-
ρισης μέσω της βαλβίδας (που
κλείνει κατά τις κρύες εκκινή-
σεις, εμποδίζοντας το νερό να
κυκλοφορεί γύρω από τους
θαλάμους καύσης για ταχύτερη
προθέρμανση), για ακόμα χα-
μηλότερες εκπομπές οξειδίων
του αζώτου, αλλά και CO2. 
Η θερμική διαχείριση του 1.6
dCi είναι πλέον πολύ πιο απο-
τελεσματική, με μικρότερη
φάση προθέρμανσης, μει-
ώνοντας τις απώλειες τριβής,
αλλά και την κατανάλωση
καυσίμου. 
Σε κίνηση στους δύο τροχούς,
το 1.6 dCi έχει εκπομπές CO2

115 g/km και μικτό κύκλο κα-
τανάλωσης μόλις 4,4 l/100km.
Η Xtronic έκδοση έχει εκπομ-
πές ρύπων στα 119 g/km και
μικτή κατανάλωση 4,6 l/100
km, ενώ στην τετρακίνητη
έκδοση με το χειροκίνητο κι-
βώτιο, τα μεγέθη διαμορφώ-
νονται σε 129 g/km και 4,9
l/100 km, αντίστοιχα. 

Νέο κιβώτιο Xtronic
Το νέο κιβώτιο ταχυτήτων
XTronic αναπτύχθηκε, ειδικά,
για το νέο Nissan QASHQAI
και είναι διαθέσιμο με τον κι-
νητήρα 1.6 dCi. 
Αυτή, η πολύ προηγμένη τε-
χνολογία συνεχούς μεταβαλ-
λόμενης μετάδοσης, έχει σχε-
διαστεί για να προσδώσει μια
ομαλή, απόλυτα φυσική εμ-

πειρία οδήγησης. Σε αντίθεση
με τα συμβατικά συστήματα
μεταβλητής μετάδοσης, το κι-
βώτιο Xtronic του QASHQAII
«μιμείται» τη συμπεριφορά
των παραδοσιακών, αυτόμα-
των κιβωτίων ταχυτήτων, πολ-
λαπλών σχέσεων, κατά τη διάρ-
κεια της έντονης επιτάχυνσης,
με κλιμακωτές αλλαγές. 
Σε ήπια οδήγηση, οι αλλαγές
είναι διακριτικά αισθητές,
ώστε να υπάρχει απόλυτη
ομαλότητα. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
το Xtronic, συνδυάζει το τερ-
πνό μετά του ωφελίμου, δη-
λαδή εξαιρετικά ομαλή κύλιση
με ήπια οδήγηση, αλλά και
άμεση απόδοση κατά τη διάρ-
κεια οδήγησης με υψηλές επι-
ταχύνσεις.

Νέο Nissan QASHQAI με καρδιά crossover

Eπιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Με μια ευρεία γκάμα κινητήρων, αρχής γενομένης από
τον πρωτοποριακό 1,2 λίτρων βενζίνης, η πορεία για 
τo απόλυτο crossover, συνεχίζεται… 
Tο νέο QASHQAI με διαθέσιμους κινητήρες και κιβώτια
ταχυτήτων κινούν το απόλυτο crossover.



Η
αυλαία της αγωνι-

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

στις 15:00 στους «Ζωσιμάδες»
ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τον
Λεβαδειακό, στις 17:15 ο ου-
ραγός Άρης φιλοξενεί στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης» τη Skoda
Ξάνθη, ενώ στις 19:30 ο Πα-
ναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός
έδρας, στο Ηράκλειο, κόντρα
στον ΟΦΗ. 

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής
ολοκληρώνεται σήμερα, με έξι
αναμετρήσεις: στις 15:00 ο
πρωτοπόρος Ολυμπιακός υπο-
δέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης»
τον Παναιτωλικό, με στόχο
τους τρεις βαθμούς της νίκης,
αλλά και καλό θέαμα με πολλά
γκολ. Στις 17:15 η Καλλονή φι-
λοξενεί στο ΟΑΚΑ τον Αστέρα
Τρίπολης, ενώ την ίδια ώρα ο
Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται
τον Ατρόμητο Αθηνών, η προ-

τελευταία της βαθμολογίας
Βέροια που «καίγεται» για βαθ-
μούς φιλοξενεί τον Πανθρακικό
και στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώ-
νιος φιλοξενεί τον Εργοτέλη.
Η αυλαία πέφτει στις 19:30 με
την αναμέτρηση στα «Περι-
βόλια» των Χανίων ανάμεσα
στον Πλατανιά και τον ΠΑΟΚ.  

Οι κορυφαίοι
Ο Ηλίας Κώτσιος αναδείχθηκε
πολυτιμότερος παίκτης της
21ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ, καθώς
πρώτευσε στην ψηφοφορία
που διοργανώνουν η Σούπερ
Λίγκα, ο ΠΣΑΠ και η NOVA. Ο
αμυντικός του Λεβαδειακού

συγκέντρωσε το 63,50% των
προτιμήσεων όσων συμμε-
τείχαν στην ψηφοφορία, αφή-
νοντας δεύτερο τον Στέφανο
Καπίνο του Παναθηναϊκού
(23,36%) και τρίτο τον Μάικλ
Ολαϊτάν του Ολυμπιακού
(13,14%). Το βραβείο για το
καλύτερο γκολ της αγωνιστι-

κής κατέληξε σε παίκτη του
Πανθρακικού. Την πρώτη θέση
πήρε ο Χρήστος Τζάνης, που
συγκέντρωσε το 71,87% των
ψήφων και ακολούθησαν ο
Αναστάσιος Μπακασέτας
(Άρης) με 19,56% και ο Μάρ-
κος Ντούνης (Πανιώνιος) με
8,46%.
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με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνμε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Στην ουρά της βαθμολογίας και στη μάχη για την
παραμονή στην κατηγορία, η αγωνία για την οποία
κορυφώνεται όσο παραμένει η αβεβαιότητα για 
τον αριθμό των ομάδων που θα υποβιβαστούν,
επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και στην 22η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ,
που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο. 

μάχες σωτηρίας στα… τυφλά
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΩ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΟΥΝ

Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 59
2. ΠΑΟΚ 48
3. Ατρόμητος 40
4. Παναθηναϊκός 39
5. Αστέρας Τρίπολης 36
6. Πανθρακικός 30
. Παναιτωλικός 30
8. Καλλονή 26
. . ΟΦΗ 26
. Ξάνθη 25

11. Πανιώνιος 24
12. ΠΑΣ Γιάννινα 23
13. Λεβαδειακός 23
14. Εργοτέλης 21
. Απόλλων Σμύρνης 21

16. Πλατανιάς Χανίων 19
17. Βέροια 18
18. Άρης 12

Από αναβολή σε αναβολή…

Την ερχόμενη Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, θα συνεδριάσει εκ
νέου το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, που καλείται

να αποφασίσει για τον αριθμό των ομάδων που θα υποβι-
βαστούν στο τέλος της σεζόν από τη Σούπερ Λιγκ και γι’
αυτές που θα προβιβαστούν σε αυτή από το πρωτάθλημα
της Football League (Β’ Εθνική). 
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη εξε-
τάστηκε το αίτημα του συνεταιρισμού για εξαίρεση του
μέλους του Διαιτητικού Δικαστηρίου, Γιώργου Σφυρή, ο
οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ της θέσης της Football
League να προαχθούν τρεις ομάδες και να υποβιβαστούν
ισάριθμες από τη Σούπερ Λιγκ. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου
πρότεινε να βρεθεί συμβιβαστική λύση μεταξύ των δύο
πλευρών, επειδή η όποια απόφαση εκδοθεί θα αποτελέσει
νομολογία για το μέλλον. Τελικά η «δίκη» διακόπηκε για τις
4 Φεβρουαρίου, προκειμένου να εξεταστεί με πλήρη σύνθεση
το αίτημα της Σούπερ Λιγκ για την εξαίρεση του Γιώργου
Σφυρή. 
Την ίδια ημέρα θα εξεταστεί και το αίτημα της Football
League, που ζητεί να μην γίνουν δεκτές οι πρόσθετες πα-
ρεμβάσεις ομάδων της ανώτατης κατηγορίας, με το σκεπτικό
ότι αυτές υποβλήθηκαν προφορικά και ετεροχρονισμένα. 
Υπέρ των θέσεων της Σούπερ Λιγκ προσέφυγαν οι ΠΑΕ
Ξάνθη, Λεβαδειακός, Άρης, Καλλονή, Βέροια, Εργοτέλης,
Παναιτωλικός και Πλατανιάς, ενώ με τις θέσεις της Football
League συντάχθηκαν οι ΠΑΕ Ηρακλής, Νίκη Βόλου, Κασσιόπη,
Εθνικός Γαζώρου, Αιγινιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας και
Πανηλειακός. 

Eνα μήνα μετά το σοβαρό τραυματι-
σμό του ενώ έκανε σκι στο Μεριμπέλ,

στις γαλλικές Άλπεις, ο επτά φορές παγ-
κόσμιος πρωταθλητής στη Φόρμουλα
1 Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει στη μο-
νάδα εντατικής θεραπείας του νοσο-
κομείου της Γκρενόμπλ και οι πληρο-
φορίες για την εξέλιξη της υγείας του
δίνονται με το… σταγονόμετρο. 
Η Σαμπίνε Κεμ, εκπρόσωπος του «Σούμι»,
όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρα-
κτορείο, παρέπεμψε στο τελευταίο ια-
τρικό ανακοινωθέν, που είχε δοθεί στη
δημοσιότητα στις 17 Ιανουαρίου. Τότε,
οι γιατροί χαρακτήριζαν την κατάσταση
«σταθερή» αλλά όχι «κρίσιμη», χωρίς
όμως κάποια άλλη διευκρίνιση. 
Ο Σουμάχερ εισήχθη στη νευροχειρουρ-
γική κλινική του νοσοκομείου την 29η
Δεκεμβρίου, όταν έπεσε και χτύπησε
στο κεφάλι ενώ έκανε σκι εκτός πίστας.
Από την ημέρα εκείνη νοσηλεύεται σε
τεχνητό κώμα. 
Το μέλλον του 45χρονου πρώην πιλότου
παραμένει αβέβαιο. Το τεχνητό κώμα
που εφαρμόζουν οι γιατροί σε περι-
πτώσεις κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων
έχει ως στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις

που δέχεται ο εγκέφαλος. Είναι, ωστόσο,
πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες
το τεχνητό κώμα συνεχίζεται και πέραν
των τριών εβδομάδων. 
«Ο τραυματισμός προκαλεί οίδημα (στον
εγκέφαλο), όπως αυτό που παθαίνει κα-
νείς και σε ένα απλό στραμπούληγμα»,
εξηγεί ο καθηγητής Ζεράρ Οντιμπέρ,
της νευροχειρουργικής μονάδας του
πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ναν-
σί. Το τεχνητό κώμα μπορεί να παραταθεί
«για πολύ καιρό, ημέρες ή εβδομά-
δες», λέει από την πλευρά του ο κα-
θηγητής Ζαν Μαντς, επικεφα-
λής των αναισθησιολό-
γων στο νοσοκο-
μείο Μπισά-
Μποζόν-
Λουί Μουριέ
του Παρισι-
ού. Ωστόσο,
η μέση χρονική
διάρκεια για τους σοβα-
ρούς τραυματισμούς
στο κεφάλι συνήθως
φτάνει τις 15
ημέρες και
είναι «αρκε-

τά σπάνιο» το τεχνητό κώμα να ξεπεράσει
τις τρεις εβδομάδες, τονίζει ο Οντιμπέρ. 
Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι
ακόμη και αν ο τραυματίας ξυπνήσει
και ανταποκρίνεται καλά, ο δρόμος για
την πλήρη αποκατάσταση παραμένει
μακρύς και μπορεί να φτάσει από το
ένα μέχρι και τα τρία χρόνια. 
Στο μεταξύ, τα συμπεράσματα της δι-

καστικής έρευνας για το ατύ-
χημα του Σουμάχερ δεν πρό-

κειται να ανακοινωθούν
πριν από τα μέσα Φε-

βρουαρίου, όπως έγι-
νε γνωστό από τις

εισαγγελικές αρ-
χές της Αλμ-
περτβίλ. 

Αβεβαιότητα για τον «Σούμι»
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