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σελ. 7

Φρούτα και λαχανικά
στις ιχθυόσκαλες
Πιο κοντά έρχονται καταναλωτές και
παραγωγοί μέσω των ανοικτών αγο-
ρών. Ήδη, έχει σχεδιαστεί να λειτουρ-
γούν σε όλες τις ιχθυόσκαλες της χώ-
ρας αγορές, όπου θα πωλούνται φθη-
νά και οπωρολαχανικά. 

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

> 10

ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΡΟΣ ΝΕΟ ∆ΑΝΕΙΟ 15 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΟΛΩΝΙΚΗ
ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΕ

Το «Εθνικό Κίνηµα»

θέλει να µπει στην

Ευρωβουλή για να…

διαλύσει την Ένωση

ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ

ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.!

Το κατατάσσουν στις

«φθηνές» αγορές που θα

αποδώσουν περισσότερο

και από τη Wall Street!
> 12-13

> 5

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

ΤΧΣ ΠΡΟΣ ΤΡΟΪΚΑ: ΛΥΣΗ

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ

Αγωνία για την καθυστέρηση στη

ρύθµιση των κεφαλαιακών αναγκών

>8-9

ΤΟ ∆ΙΑΒΟΛΟΣΚΥΛΟ

ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Ώρα να συµµορφωθεί 

η Τρόικα, η οποία

κρατάει στα χέρια της 

το πρόγραµµα διάσωσης

της Ευρωζώνης

� ∆ίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το τρίτο πακέτο στήριξης

� Οι επαφές Στουρνάρα στη Φρανκφούρτη 

� Στο τραπέζι ξανά η έκδοση οµολόγου µε µηδενικό κουπόνι

� Το ∆ΝΤ φεύγει, η Παγκόσµια Τράπεζα έρχεται; > 3

ΤΟ «ΚΡΥΦΟ»

ΚΟΥΡΕΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

> 4

ΟΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΣΤΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

«ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ∆ΑΝΕΙΩΝ

Η «επίθεση αγάπης» των

τραπεζών πληρώνεται ακριβά

από τους δανειολήπτες

«Κούρεµα» έως και 60% στα

χρέη των πιστωτικών καρτών 

Επιµήκυνση αποπληρωµής 

στα καταναλωτικά

Η προσφυγή στα δικαστήρια

κρύβει… κινδύνους

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ… ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Βασιλικός πολτός 
με «διαπιστευτήρια»
Μετά από έξι χρόνια ερευνών, ανοίγει
ο δρόμος για την πιστοποίηση του
ελληνικού βασιλικού πολτού, με 70
παραγωγούς να λαμβάνουν τα πρώτα
τους πιστοποιητικά.

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 61 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 8.2.2014

Ποιοι «παίζουν»

Ανατιμήσεις της τάξης του 5% έχουν παρατηρηθεί από
τις αρχές Ιανουαρίου στην τιμή λιανικής του φρέσκου
γάλακτος, δημιουργώντας υπόνοιες ότι «στρώνεται το
χαλί» για «μειώσεις» όταν θα τεθούν σε εφαρμογή οι
προτάσεις ΟΟΣΑ για την επιμήκυνση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του υπουργείου

Ανάπτυξης, η τιμή φρέσκου γάλακτος κορυφαίας
εταιρείας του κλάδου ήταν στα μέσα Ιανουαρίου στο
1,18 ευρώ/λίτρο και σήμερα πωλείται προς 1,24 ευρώ/λί-
τρο. Μάλιστα, η ίδια τιμή ισχύει σε τέσσερις μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, χωρίς να έχει παρατηρηθεί
η παραμικρή αύξηση στις τιμές παραγωγού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Παγίδες στη ρύθμιση

των κόκκινων δανείων

� ΤΧΣ προς Τρόικα: 
Λύση τώρα για τις 
συστημικές τράπεζες! 

σελ. 4

σελ. 6

25η AGROTICA: Ρεκόρ
και θετικά μηνύματα
Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η επισκε-
ψιμότητα στην 25η AGROTICA, που
προσέλκυσε 121.699 επισκέπτες, ση-
μειώνοντας ρεκόρ! σελ. 12-13

Απογοήτευση για τους
τευτλοπαραγωγούς
Υποδέχονται με δυσαρέσκεια το νέο
τιμολόγιο της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης όσον αφορά τη φετινή χρο-
νιά, αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αι-
τήματά τους. σελ. 5

σελ. 3

Στα 15.000 ευρώ 
το όριο για τα βιβλία
Να κλείσει το ταχύτερο δυνατό το
μέτωπο των αγροτικών κινητοποι-
ήσεων επιχειρεί η κυβέρνηση, με
σειρά διορθωτικών μέτρων στη φο-
ρολόγησή τους.

30 ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
UNIMAC GH-SD&

Αν και στην Ελλάδα εισάγονται σή-
μερα πατάτες από διάφορες γει-
τονικές χώρες, οι προοπτικές είναι
καλές για τον παραγωγό που ορ-
γανώνει σωστά την καλλιέργεια.

Πατάτα: Τα μυστικά από τη
φύτευση ως τη συγκομιδή

σελ. 20

με την τιμή στο γάλα

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

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Κερδίστε
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Είναι συνένοχοι με 
το τραστ της ακρίβειας;

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν τις
τελευταίες ημέρες με τις τιμές πώ-
λησης του γάλακτος από τις γνωστές

αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Όπως διαπι-
στώθηκε, μέσα σε λίγα 24ωρα η τιμή του
γάλακτος ανέβηκε απότομα έως και 5%,
χωρίς να υπάρχει κανένας εμφανής λόγος
που να δικαιολογεί το φαινόμενο αυτό. 
Χωρίς να έχει κανείς ειδικές γνώσεις, αντι-
λαμβάνεται πως κάτι ύποπτο συμβαίνει με
το συγκεκριμένο προϊόν απ’ όσους είναι σε
θέση να επηρεάσουν τις τιμές στο ράφι στις
γνωστές και μεγάλες αλυσίδες τροφίμων.
Επίσης, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς
–καταναλωτής ή μη– ότι με το παιχνίδι αυτό
δεν έχουν καμία σχέση οι παραγωγοί γάλακτος
που, όπως και οι παραγωγοί οποιουδήποτε
προϊόντος, δεν είναι σε θέση να εκτοξεύσουν
τις τιμές τόσο πολύ, γιατί το 5% σε μια τέτοια
συγκυρία είναι μεγάλη αύξηση και μάλιστα,
την ίδια ώρα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Το
παιχνίδι αυτό, τόσο συντονισμένα και τόσο
εύκολα, μπορούν να το παίξουν μόνο οι με-
γάλοι παίκτες του χώρου, που όλοι γνωρίζουμε
καλά πώς λέγονται και πού βρίσκονται. Παρά
το γεγονός ότι όλοι ξέρουν –ιδίως πολιτεία
και δικαιοσύνη, που έχουν στα χέρια τους
τα όπλα αντίδρασης για την προστασία της
κοινωνίας– ότι το παιχνίδι αυτό δεν έχει
καμία σχέση με το σύστημα της ελεύθερης
αγοράς, το οποίο μάλιστα με την τακτική
ορισμένων «κυρίων» υπονομεύεται, τους
αφήνουν ελεύθερα να αλωνίζουν σε βάρος
των καταναλωτών και των παραγωγών. Μοι-
άζουν, μέχρι στιγμής, να δείχνουν είτε ότι
δεν αντιλαμβάνονται τα όσα συμβαίνουν
γύρω από το γάλα τις τελευταίες ημέρες είτε
πως δεν θέλουν, για τους δικούς τους λόγους,
να αναμειχθούν. Όποια κι αν είναι η εξήγηση,
το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ένα: αν
δεν αντιδράσουν άμεσα, θα είναι στα μάτια
της κοινής γνώμης συνένοχοι με το τραστ
της ακρίβειας.

τελικό προϊόν που παράγεται
σε κάθε καλλιέργεια ή άλλη
χρήση στην οποία «συμμετέ-
χουν», είναι πολλαπλάσιο σε
σχέση με τις παραδοσιακές με-
θόδους. Ο λόγος για τους ενερ-
γούς μικροοργανισμούς. 

σελ. 38

Η Πειραιώς «επενδύει»
στον αγροτικό τομέα

Παράγοντα ανάπτυξης απο-
τελεί ο αγροτικός τομέας για
την Τράπεζα Πειραιώς, όπως
επανέλαβε ο αναπληρωτής δι-
ευθύνων σύμβουλός της, Χρι-
στόδουλος Αντωνιάδης, υπο-
γραμμίζοντας την προτεραι-
ότητα που δίνει η τράπεζα στην
ανάπτυξη «εργαλείων» χρη-
ματοδοτικής υποστήριξης των
αγροτών. 

σελ. 39

και περισσότερους αγρότες-
επενδυτές.

σελ. 11

Νέος «καπετάνιος» στο 
τιμόνι της ΕΑΣ Ρεθύμνης

Τους στόχους και τις κινήσεις
του για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του Συνεταιρισμού Ρεθύμνης
αναλύει στην «Παραγωγή» ο
νέος πρόεδρός της, κ. Νική-
στρατος Χαροκόπος, ο οποίος
διαδέχθηκε τον κ. Νίκο Μπιλι-
ράκη, έπειτα από 20 χρόνια
στο «τιμόνι» του Συνεταιρισμού. 

σελ. 15

Τέλη Φλεβάρη η 
συνδεδεμένη στο βαμβάκι
Στο ανώτερο δυνατό ύψος των
80,56 ευρώ ανά στρέμμα, από
72 ευρώ πέρυσι, αναμένεται
να ανέλθει η φετινή πληρωμή

της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στο βαμβάκι, καθώς οι Έλληνες
βαμβακοπαραγωγοί δεν υπε-
ρέβησαν φέτος το πλαφόν των
2,5 εκατ. στρεμμάτων. 

σελ. 16-17

Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ 
Ένα σύγχρονο, καινοτόμο και
αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο
για την αναγνώριση, προστασία
και έλεγχο των οίνων ΠΟΠ και
ΠΓΕ και των Ποικιλιακών Οίνων,
εισάγει Κοινή Υπουργική Από-
φαση που υπέγραψε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

σελ. 19

«Θαύμα της φύσης» με...
απεριόριστες χρήσεις 

Τους αποκαλούν «θαύμα της
φύσης» και όχι άδικα, αφού το

Τα βιβλία βλάπτουν... 
και τις συντάξεις

«Χέρι» και στις συντάξεις των
ετεροεπαγγελματιών αγροτών
βάζει το άνοιγμα των βιβλίων
εσόδων-εξόδων, αφού όσοι
συνταξιούχοι είναι ετεροαπα-
σχολούμενοι με τη γεωργία –
πλην των συνταξιούχων του
ΟΓΑ–, είναι κάτω των 55 ετών
και χρειαστεί να τηρήσουν βι-
βλία εσόδων-εξόδων για την
αγροτική δραστηριότητα, θα
υποστούν περικοπές.

σελ. 8

Επιδοτήσεις 
για τα αρωματικά

Υψηλές επιδοτήσεις αναμένεται
να δοθούν το 2014 για την επε-
ξεργασία των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών, τα
οποία ενδιαφέρουν πλέον όλο

Πρόγραμμα για τη συνύπαρξη
ανθρώπου και αρκούδας

Ειδικοί κάδοι απορριμμάτων που αποτρέ-
πουν την προσέγγιση αρκούδας, περι-

φράξεις για την αποφυγή ζημιών στις καλ-
λιέργειες και ειδικά κολάρα για την παρακο-
λούθηση των αρκούδων έχουν τεθεί στην
υπηρεσία της συνύπαρξης ανθρώπου και
αρκούδας. 
Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται στο πλαίσιο
του έργου ARCPIN, του προγράμματος LIFE,
με πρωτοβουλία του Δήμου Γρεβενών, σε
συνεργασία με την Αναπτυξιακή Γρεβενών,
την «Καλλιστώ» και το Φορέα Διαχείρισης Βί-
κου-Αώου και Πίνδου. 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημοσθένη Κου-
πτσίδη, το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2013 και αποσκοπεί στην προστασία της
άγριας ζωής γύρω από οικισμούς στα Γρεβενά,
όπου προσεγγίζουν τα μεγάλα ζώα. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία του

Παρατηρητηρίου Τιμών του
υπουργείου Ανάπτυξης, η
τιμή φρέσκου γάλακτος κο-

ρυφαίας εταιρείας του κλάδου ήταν
στα μέσα Ιανουαρίου στο 1,18
ευρώ/λίτρο και σήμερα πωλείται προς
1,24 ευρώ/λίτρο. Μάλιστα, η ίδια τιμή
ισχύει σε τέσσερις μεγάλες αλυσίδες
σούπερ μάρκετ, χωρίς να έχει παρα-
τηρηθεί η παραμικρή αύξηση στις
τιμές παραγωγού. 
Αυξήσεις παρατηρούνται και σε προ-
ϊόντα γάλακτος υψηλής παστερίωσης
τουλάχιστον δύο εταιρειών, καθώς
στη μία περίπτωση το γάλα πωλείται
σήμερα στην τιμή του 1,65 ευρώ/λίτρο,
έναντι 1,60 ευρώ/λίτρο στις 16 Ια-
νουαρίου 2014 (αύξηση 3,1%) και
στην άλλη περίπτωση το προϊόν από
1,64 ευρώ/λίτρο πωλείται προς 1,70
ευρώ/λίτρο (αύξηση 3,65%). 
Την καταγγελία ότι το τελευταίο διά-
στημα παρατηρούνται ανατιμήσεις
στην τιμή του φρέσκου γάλακτος
έκανε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού
ΘΕΣγάλα, κ. Θανάσης Βακάλης, κατά
τη διάρκεια ομιλίας του στην 25η
Agrotica στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα,
ο κ. Βακάλης αναρωτήθηκε: «Αλήθεια,
δεν είναι περίεργο που το τελευταίο
διάστημα υπάρχουν ανατιμήσεις στην
τιμή του φρέσκου γάλακτος; Μήπως
σημαίνει ότι οι όποιες μελλοντικές
μειώσεις θα επαναφέρουν τις τιμές
στα σημερινά επίπεδα;». 
Τις καταγγελίες του προέδρου του
ΘΕΣγάλα επιβεβαίωσε και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Μάξιμος Χαρακό-
πουλος: «Πράγματι, παρατηρούνται,

όπως και τα ΜΜΕ αναμεταδίδουν,
περίεργες αυξήσεις στο γάλα που
δεν δικαιολογούνται και σίγουρα δεν
έχουν καμία σχέση με ανατιμήσεις
στις τιμές παραγωγού. Το ερώτημα
είναι εύλογο, ιδιαίτερα τη στιγμή που
γίνεται αυτή η συζήτηση για την επι-
μήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέ-
σκου γάλακτος. Θεωρώ, επίσης, ότι
δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τις
υπόλοιπες καταγγελίες που διατυ-
πώθηκαν στην ημερίδα: τα πιστωτικά
τιμολόγια των σούπερ μάρκετ, ζη-
τήματα που αφορούν στην παρα-
πλάνηση του καταναλωτή, την έλλειψη
ελεγκτικών μηχανισμών». 
Ο κ. Βακάλης επιχείρησε στη μεσο-
βδόμαδη συνάντησή του με τον πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγο-
ραστό, να βάλει τέλος και στα σενάρια
πως δήθεν οι αυτόματοι πωλητές
φρέσκου γάλακτος, που ο ΘΕΣγάλα
εφαρμόζει, αποτελούν τον στόχο του
νομοθετήματος. Όπως είπε, «σκόπιμα
κάποιοι, δια της πλαγίας οδού, επι-
χειρούν να εμπλέξουν τον Συνεται-
ρισμό ‘‘ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς’’ στις προτάσεις
που αφορούν στη δημιουργία νέου
κωδικού γάλακτος που θα είναι γάλα
ημέρας και θα έχει διάρκεια 2-3 μέρες.
Διάφοροι κύκλοι επικαλούνται το
δικό μας παράδειγμα με τους Αυτό-
ματους Πωλητές, ως σημείο αναφο-
ράς, διαστρεβλώνοντας την πραγ-
ματικότητα, καθώς στην ουσία στο-
χεύουν να περάσουν το συγκεκριμένο
μέτρο, αντί να χρησιμοποιήσουν το
παράδειγμά μας ως μοντέλο τοπικής
ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα»
και συνέχισε: «Ο ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς είναι
κάθετα αντίθετος τόσο με την πρό-

ταση για γάλα 2-3 ημερών όσο και
με την όποια επιμήκυνση της διάρ-
κειας ζωής του φρέσκου γάλακτος,
καθώς εκτός ότι θα οδηγήσει σίγουρα
σε συρρίκνωση της εγχώριας παρα-
γωγής και υποκατάστασή της από
εισαγόμενο γάλα, στερείται παντελώς
επιστημονικής τεκμηρίωσης. Δεν γί-
νεται το γάλα το οποίο υπόκειται στη
μικρότερη δυνατή θερμική επεξερ-
γασία, δηλαδή παστεριώνεται στους

71,7 βαθμούς για 15 δευτερόλεπτα
και αποδεδειγμένα διαρκεί 5 μέρες,
να λέμε τώρα ότι διαρκεί 2 μέρες». 

Επιμένουν
Τη στιγμή που οι αγελαδοτρόφοι ξε-
σηκώνονται, το υπουργείο Ανάπτυξης
επιμένει στην προώθηση των προ-
τάσεων του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, σχεδιάζει την απαλοιφή
του χαρακτηρισμού «φρέσκο» από
τις συσκευασίες του παστεριωμένου
γάλακτος. Στην πρόταση αυτή, η
οποία προβλέπει επιπλέον την κα-
τάργηση του «κανόνα των πέντε ημε-
ρών», έτσι ώστε ο κάθε παραγωγός
ανάλογα με τη μέθοδο παστερίωσης
που χρησιμοποιεί να ορίζει και τη
διάρκεια ζωής του γάλακτος. 
Ακόμη, πάντως και εάν η κυβέρνηση
προχωρήσει τελικά στην αλλαγή του
καθεστώτος στο γάλα, η αγορά, όπως
δείχνουν τα στοιχεία των πωλήσεων,
δίνει από μόνη της τη λύση, καθώς
οι τιμές στο φθηνό εγχώριο φρέσκο

γάλα ιδιωτικής ετικέτας (χωρίς τα
υπερκέρδη των επώνυμων βιομη-
χανιών) οδηγούν σε σε συνεχή αύξηση
των μεριδίων στις πωλήσεις της εν
λόγω κατηγορίας, καθώς το το 2013
αυξήθηκαν κατά 6,3% σε αξία και
5,6% σε όγκο σε σχέση με το 2012. 

Υπόμνημα στον πρωθυπουργό
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Αγε-
λαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελ-
λάδας απέστειλε υπόμνημα με τις
θέσεις του στο γραφείο του πρωθυ-
πουργού, επισημαίνοντας ότι η επι-
μήκυνση της διάρκειας ζωής του γά-
λακτος θα σημάνει τον αφανισμό της
ελληνικής γαλακτοπαραγωγικής κτη-
νοτροφίας. 
Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, «η
χαμηλότερη τιμή λιανικής στην Ελ-
λάδα του φρέσκου γάλακτος είναι
0,89 λεπτά το λίτρο και η χαμηλότερη
τιμή λιανικής στην Αγγλία είναι 0,96
το λίτρο. Η μέση τιμή παραγωγού
στην Ελλάδα είναι 0,43 λεπτά το λίτρο
και η μέση τιμή παραγωγού στη Γερ-
μανία είναι 0,41 λεπτά το λίτρο». 
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «αυτό
που μπορεί να φέρει άμεσα και ου-
σιαστικά αποτελέσματα, είναι η κα-
θιέρωση ενός εθνικού σήματος Δί-
καιου Εμπορίου (fair trade), όπου
στη συσκευασία του προϊόντος θα
αναγράφονται οι τιμές παραγωγού,
μεταποιητή, διακινητή και λιανέμ-
πορου».
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Με αφετηρία τη Θεσσαλία και την Πιερία και έδρα τη
Λάρισα, ιδρύθηκε το 2011 ο Συνεταιρισμός «ΘΕΣγά-

λα-ΠΙΕς» που εξελίχθηκε στον πρώτο Πρότυπο Παραγωγικό
Συνεταιρισμό αγελαδινού γάλακτος που ιδρύθηκε στη χώρα
μας, με πρόεδρο τον 35χρονο Θανάση Βακάλη. 
Με 102 αγελαδοτρόφους παραγωγούς ως μέλη, ο Συνεταιρισμός
διαθέτει 57 μονάδες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Κα-
θημερινά παράγονται 130 τόνοι γάλακτος που αντιστοιχούν
στο 10% της εγχώριας παραγωγής. 
Για πρώτη φορά πανελλαδικά, μηχανές αυτόματης πώλησης
γάλακτος νέας τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν στις γειτονιές
της Λάρισας. Κάθε μέρα φρέσκο, παστεριωμένο, ποιοτικό
και πάνω απ’ όλα ασφαλές γάλα, φτάνει άμεσα στις δεξαμενές
των αυτόματων πωλητών «Απευθείας από τον παραγωγό
στον καταναλωτή», με τη μεση ποσότητα γάλακτος να έχει
ανέβει ήδη τους 7 τόνους ημερησίως. 

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στη Λάρισα 9 σημεία πώλησης
(καταστήματα), όπου ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί
φρέσκο γάλα 24 ώρες το 24ωρο σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστική
τιμή σε σχέση και με την ποιότητα του, καθώς διατίθεται
προς 1 ευρώ το 1 λίτρο ή 0,50 ευρώ το ½ λίτρο. Με την
αγορά και χρήση προ-πληρωμένης κάρτας το γάλα στοιχίζει
0,90 ευρώ το 1 λίτρο και 0,50 ευρώ το ½ λίτρο. 
Παράλληλα, ο καταναλωτής επιλέγει την ποσότητα που
επιθυμεί, 1 και 1/2 λίτρο καθώς και τη συσκευασία που
επιθυμεί, γυάλινο επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι και
πλαστικό μιας χρήσης μπουκάλι. Υπάρχει και η δυνατότητα
για τον καταναλωτή να χρησιμοποιήσει δικό του μπουκάλι,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη τήρησης όλων των όρων
υγιεινής. Στο χώρο των καταστημάτων υπάρχουν δύο
αυτόματοι πωλητές: ένας για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος
και ένας για την προμήθεια μπουκαλιών. 

Αντίθετος και ο ΘΕΣγάλα
στην επιμήκυνση
Ανατιμήσεις της τάξης του 5% έχουν παρατηρηθεί από τις αρχές
Ιανουαρίου στην τιμή λιανικής του φρέσκου γάλακτος,
δημιουργώντας υπόνοιες ότι «στρώνεται το χαλί» για «μειώσεις»
όταν θα τεθούν σε εφαρμογή οι προτάσεις ΟΟΣΑ για την επιμήκυνση.

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

Ο ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς είναι

κάθετα αντίθετος τόσο με

την πρόταση για γάλα 

2-3 ημερών όσο και με 

την όποια επιμήκυνση

της διάρκειας ζωής 

του φρέσκου γάλακτος

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΟΥΝ... ΟΤΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το μοντέλο ΘΕΣγάλα



Μ
ετά από σύσκεψη

του πρωθυπουρ-
γού Αντώνη Σαμα-
ρά με τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυ-

τάρη, τον υφυπουργό
Οικονομικών Γιώργο

Μαυραγάνη και τον
Γενικό Γραμμα-

τέα Δημοσίων
Εσόδων Χάρη

Θεοχάρη, απο-
φασίστηκαν τα

εξής: 
�Οι αγρότες που

υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία
εσόδων-εξόδων είναι όσοι το εισό-
δημά τους ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. 
� Όλοι οι αγρότες (ακόμα και όσων
το εισόδημα είναι άνω των 15.000
ευρώ) δεν θα έχουν υποχρέωση τή-
ρησης βιβλίων, παρά μόνο συγκεν-
τρωτικών παραστατικών εσόδων και

εξόδων (Εξαιρούνται όσοι έχουν άλλες
δραστηριότητες και για τις οποίες
ήδη τηρούν βιβλία). 
�Για τα 5 πρώτα χρόνια οι αγρότες
που μπαίνουν στο νέο σύστημα απαλ-
λάσσονται του τέλους επιτηδεύματος,
όπως και εκείνοι που βρίσκονται 3
χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση. 
�Όλοι οι αγρότες θα έχουν υπο-
χρέωση μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ,
που θα υποβάλλεται στο τέλος του
έτους. Επίσης, η υποχρέωση για την
υποβολή συγκεντρωτικών κατα-
στάσεων όσον αφορά τα έξοδα γί-
νεται ετήσια. 
�Απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής ΦΠΑ ως φυσικά πρόσωπα,
όσοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα
τους μέσω τρίτων (Ομάδων, Συνε-
ταιρισμών και εμπόρων). 
�Οι Ομάδες και Συνεταιρισμοί που
εκκαθαρίζουν τις πωλήσεις των αγρο-
τών πραγματοποιούν την εκκαθάριση
μια φορά το χρόνο. 

�Οι αγρότες που εντάσσονται στο
νέο καθεστώς φέτος θα έχουν προ-
καταβολή φόρου εισοδήματος (με
τη δήλωση που θα υποβληθεί το
2015) 27,5% αντί 55%. 

Παραμένει το 13%
Μετά και τις διορθώσεις που απο-
φάσισε η κυβέρνηση στο φορολογικό
των αγροτών, η «μπάλα» πέρασε στο
γήπεδο των αγροτών, που καθορίζουν
σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω στά-
ση τους μέσα στο Σαββατοκύριακο. 
Οι αποφάσεις της κυβέρνησης μπορεί
να μην ικανοποίησαν το αίτημα πολ-
λών αγροτών για αύξηση του ορίου
τήρησης βιβλίων στα 40.000 ευρώ
ή την αναστολή του μέτρου για ένα
χρόνο, ωστόσο έδειξαν μια σαφή
αναγνώριση της δυσκολίας του εγ-
χειρήματος, μετάβασης των αγροτών
σε καθεστώς βιβλίων εσόδων-εξόδων.

Να σημειωθεί ότι παραμένει τόσο το
μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής
τους (έναρξη επαγγέλματος) μέχρι
τις 20 Φεβρουαρίου όσο και η φο-
ρολόγηση με 13% από το πρώτο
ευρώ για όλα τα αγροτικά εισοδήματα
ανεξάρτητα εάν τηρούν ή όχι βιβλία. 
Σήμερα, Σάββατο, το μεσημέρι, στο
Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας Λά-
ρισας, θα γίνει η σύσκεψη της Πανελ-
λαδικής Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα αγροτικών μπλόκων, προκει-
μένου να καθοριστεί η περαιτέρω
στάση τους, ενώ στην Κρήτη οι αγρότες
που έχουν αποκλείσει τις ΔΟΥ του
νησιού θα αποφασίσουν την ίδια μέρα
αν θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. 
Στην Κουλούρα βρίσκονται αγρότες
από τη Νάουσα και την Αλεξάνδρεια,
ενώ παραμένουν τα μπλόκα στον
κόμβο Μελισσίου και Γυψοχωρίου
και άλλα δύο στο Πλεύρωμα και στον
κόμβο Μαυροβουνίου. Κινητοποι-
ήσεις, πραγματοποιούν και στην
Ηλεία. Αγρότες απέκλεισαν τη ΔΟΥ
Αμαλιάδος. Σε κινητοποιήσεις βρί-
σκονται και οι αγροτοκτηνοτρόφοι
της Αργολίδας, όπου ύστερα από
πρόσκληση του Συλλόγου τους, πραγ-
ματοποίησαν την Τετάρτη συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία
του χωριού Ανυφί. Στη συνέχεια, οι
αγρότες με τρακτέρ κι αγροτικά αυ-
τοκίνητα κινήθηκαν προς την εθνική
οδό και απέκλεισαν για δύο ώρες, το
μεσημέρι, τον δρόμο σύνδεσης των
αρχαιολογικών χώρων της Αργολίδας
(Μυκηνών – Επιδαύρου) στο ύψος
εξόδου του Ανυφίου.
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Να κλείσει το ταχύτερο
δυνατό το μέτωπο 
των αγροτικών
κινητοποιήσεων
επιχείρησε η κυβέρνηση,
ανακοινώνοντας σειρά
διορθωτικών μέτρων 
στη φορολόγησή τους.

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Στα 15.000 ευρώ το όριο για τα βιβλία

Μετά και τις διορθώσεις
που αποφάσισε 
η κυβέρνηση στο

φορολογικό των αγροτών,
η «μπάλα» πέρασε 

στο γήπεδο των αγροτών,
που καθορίζουν σε μεγάλο

βαθμό την περαιτέρω 
στάση τους μέσα στο

Σαββατοκύριακο 

Νέοι κανόνες για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών

Καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης
των εποχικών εργαζομένων από τρίτες χώρες

ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συντριπτική
πλειοψηφία, προκρίνοντας, μεταξύ άλλων, το να
έχουν κατάλληλο κατάλυμα και οι ώρες εργασίας
τους να μην ξεπερνούν τις 48 την εβδομάδα. Οι
νέοι κανόνες έχουν στόχο αφενός να καταπολε-
μήσουν την εκμετάλλευση και αφετέρου να απο-
τρέψουν το να γίνεται μόνιμη η προσωρινή διαμονή
των πάνω από 100.000 εποχικών εργαζομένων
που έρχονται στην Ε.Ε. κάθε χρόνο. Μάλιστα,
δόθηκε χρονικό περιθώριο 2,5 ετών στα κράτη-
μέλη, ώστε να θέσουν σε ισχύ τους νέους κανόνες. 
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, κάθε κράτος-μέλος
θα πρέπει να καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια δια-
μονής των εποχικά εργαζομένων, από πέντε έως
εννέα μήνες, ανά δωδεκάμηνο. 

Οι εποχικοί εργαζόμενοι θα μπορούν να επε-
κτείνουν το συμβόλαιό τους ή να αλλάζουν ερ-
γοδότη μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Κάθε
αίτηση εισδοχής εποχικού εργαζόμενου σε κρά-
τος-μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει
σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά ερ-
γασίας, η οποία θα διευκρινίζει τα βασικά, όπως
το ποσό της αμοιβής και τον αριθμό των ωρών
εργασίας. 
Η αίτηση θα περιλαμβάνει, επίσης, αποδεικτικά
στοιχεία ότι ο εποχικός εργαζόμενος διαθέτει κα-
τάλληλη στέγαση. Όταν το κατάλυμα παρέχεται
από τον εργοδότη, το ενοίκιο δεν πρέπει να είναι
υπερβολικό σε σχέση με την αμοιβή του εργα-
ζόμενου ούτε σε σχέση με την ποιότητά του. Το
ενοίκιο του εποχικού εργαζόμενου πρέπει να εκ-
πίπτει αυτομάτως από το μισθό του. 

Οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών
θα τυγχάνουν, επίσης, ίσης μεταχείρισης με τους
υπηκόους της Ε.Ε. όσον αφορά την ελάχιστη
ηλικία εργασίας, την αμοιβή, την απόλυση, το
ωράριο εργασίας, τις άδειες και τις αργίες, καθώς
και τις απαιτήσεις όσον αφορά την υγεία και την
ασφάλεια. Επιπλέον, θα απολαύουν και το δικαίωμα
της προσχώρησης και της συμμετοχής σε συνδι-
καλιστική οργάνωση, στην κοινωνική ασφάλιση,
τις συντάξεις, την επαγγελματική κατάρτιση κ.ά. 
Οι εργοδότες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις
τους θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις που θα είναι
«αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές»
και θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση
στον εν λόγω εποχικό εργαζόμενο. Θα είναι, επίσης,
δυνατό ακόμη και να εξαιρούνται από τη δυνατότητα
απασχόλησης εποχικών εργαζομένων.
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Η
ηγεσία της εισηγ-

μένης ανακοίνωσε
την περασμένη
Τρίτη το νέο τιμο-

λόγιο για το 2014, που προ-
βλέπει οριακές βελτιώσεις
συγκριτικά με το αρχικό, η
ισχύς του οποίου είχε «παγώ-
σει», στον απόηχο των σφο-
δρών αντιδράσεων από την
πλευρά των τευτλοπαραγω-
γών και των παρεμβάσεων
σε πολιτικό επίπεδο. Όπως
είχε αποκαλύψει η «Παραγω-
γή», η εταιρεία ακολούθησε
μία «ενδιάμεση λύση» για την
πολιτική της στο τρέχον έτος,
που σημαίνει πως οι τιμές που
αποφάσισε κυμαίνονται με-
ταξύ του 2012 και του 2013. 
Σημειώνεται πως οι τευτλο-
παραγωγοί ζητούσαν να μην
πειραχτεί καθόλου το περσινό
τιμολόγιο ή έστω να υπάρξουν
αυξήσεις, οι οποίες, όμως, να
είναι μεγαλύτερες από αυτές
που τελικά ανακοινώθηκαν. 
Συγκεκριμένα, η ΕΒΖ μειώνει
τις τιμές στα στρέμματα με
ζαχαρικό τίτλο (pol) πάνω του
16, ενώ σύμφωνα με το αρχικό
τιμολόγιο, οι κατηγορίες αυτές
παρέμεναν «άθικτες», ενώ αύ-
ξησε οριακά τις τιμές στα
στρέμματα με ζαχαρικό τίτλο

(pol) κάτω του 16, ενώ είχε
αρχικά προχωρήσει σε μείωση
των τιμών κατά 3 έως 4,7 ευρώ
για τις παραπάνω κατηγορίες. 
Πιο αναλυτικά, προέβη σε
μείωση 40 λεπτών για το ζα-
χαρικό τίτλο (pol) 17, 38 λε-
πτών για το 18 και 30 λεπτών
για το 19. 
Παράλληλα, προχώρησε σε
αύξηση 1,78 ευρώ για το ζα-
χαρικό τίτλο (pol) 15, 1,16 ευ-
ρώ για το 14, 1,19 ευρώ για
το 13, 79 λεπτών για το 12
και μείωση των 4,70 ευρώ μό-
νο για το 11. 

Σχεδόν στα 20 ευρώ 
η «χασούρα»
Μιλώντας στην «Παραγωγή»,
ο πρόεδρος των Τευτλοπα-
ραγωγών, κ. Βασίλης Στεφα-
νακίδης επισημαίνει πως ενώ

με το αρχικό τιμολόγιο η ζημιά
για τα μισά στρέμματα έφτανε
τα 30 ευρώ, τώρα διαμορφώ-
νεται κοντά στα 20 ευρώ. Ο
ίδιος δηλώνει πως η απόφαση
της εταιρείας δεν είναι ικα-
νοποιητική, αφού οι τιμές του
2013 δεν διατηρήθηκαν στα-
θερές, επικαλούμενος το ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον που υπήρ-
ξε την προηγούμενη χρονιά
για καλλιέργεια των τεύτλων
από νέους παραγωγούς. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2006,
όταν η εισηγμένη είχε προ-
χωρήσει στην πρώτη πτώση
των τιμών κατά 40%, «ο κό-
σμος έφυγε από τα τεύτλα». 
Επισημαίνεται, δε, πως η ΕΒΖ

διατήρησε την απόφασή της
να πάρει πίσω την έκπτωση
στον σπόρο και στα φάρμακα,
παρά τις εκκλήσεις των τευτ-
λοπαραγωγών, ωστόσο θα
παραμείνει σε ισχύ η πίστωση,
που σημαίνει πως οι παρα-
γωγοί θα τα πάρουν στις τιμές
που θα επιτύχει η επιχείρηση
σε σχέση με τις εταιρείες εμ-
πορίας και η εξόφληση θα γί-
νει με την εκκαθάριση του
Οκτωβρίου, όταν θα έχουν
παραδώσει τα τεύτλα τους. 
Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία
βελτίωσε τις τιμές, σε σύγκρι-
ση με τις αρχικές, έπειτα από
την πιεστική παρέμβαση του
υφυπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα κατά την
τελευταία συνάντηση στο
υπουργείο Οικονομικών με
μέλη της ΕΒΖ και ομάδες πα-
ραγωγών, παρουσία του
υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Αθανά-
σιου Τσαυτάρη, βουλευτών
και περιφερειαρχών, εν απου-
σία, ωστόσο, του ειδικού εκ-
καθαριστή της ΑΤΕbank Νίκου
Μαράντου. 
Στο διπλό αυτό «ραντεβού»,

αντιπροσωπεία του διοικητι-
κού συμβουλίου της εισηγ-
μένης δήλωσε ανυποχώρητη
προς τις αρχικές της θέσεις
ως προς τις τιμές στα τεύτλα,
την ώρα που και ο κ. Σταϊ-
κούρας είχε δεσμευτεί για πι-
θανές μικρές διορθώσεις και
όχι σημαντικές αλλαγές. Ση-
μειώνεται πως όπως είχε απο-
καλύψει η «Παραγωγή» στο

προηγούμενο δημοσίευμά
της, στην ίδια συνάντηση οι
εκπρόσωποι της ΕΒΖ ζήτησαν
από τον υφυπουργό Οικονο-
μικών το κράτος να μπει «εγ-
γυητής» στο «κόκκινο» δάνειο
των 135 εκατ. ευρώ που δια-
τηρεί η εταιρεία στην Πειραιώς
και για το οποίο ζητείται ευ-
νοϊκή ρύθμιση με χαμηλότερο
επιτόκιο. 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΒΖ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ

Με δυσαρέσκεια υποδέχονται το νέο τιμολόγιο της
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για τα τεύτλα,
όσον αφορά τη φετινή χρονιά, οι παραγωγοί ανά όλη
την Ελλάδα, δηλώνοντας πως παρά τις συνεχείς τους
προσπάθειες και προειδοποιήσεις, το αίτημά τους
δεν ικανοποιήθηκε. 

Δυσαρέσκεια δηλώνουν οι παραγωγοί

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

ΟΦεβρουάριος μπήκε και ενώ πληροφορίες λένε πως μέχρι
τέλη του μήνα το τοπίο γύρω από την πώληση του 82,33%

της εισηγμένης θα έχει ξεκαθαρίσει, μέχρι στιγμής καμία
εξέλιξη δεν έχει δει επισήμως το φως της δημοσιότητας. 
Οι δύο υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι το αμερικανικό Private
Equity Fund York Capital Management και η σερβική Sunoko
έχουν αποστείλει επιπλέον στοιχεία για τις δεσμευτικές τους
προσφορές, ενώ πληροφορίες ήθελαν τους εκπροσώπους
και των δύο εταιρειών να συναντιούνται την περασμένη
εβδομάδα με τον κ. Νίκο Μαράντο και τους ειδικούς συμβούλους
της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς. 
Ωστόσο, η απουσία του κ. Μαράντου από τη συνάντηση Σταϊ-
κούρα-τευτλοπαραγωγών, ενώ είχε προγραμματιστεί να πα-
ρευρεθεί, δημιουργεί ερωτηματικά και προκαλεί έντονο προ-
βληματισμό. 
Οι παραγωγοί θα έθεταν στον ειδικό εκκαθαριστή της ATEbank
το αίτημά τους σχετικά με τη ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου
δανείου ύψους 135 εκατ. ευρώ. Στη σύσκεψη με τον κ.
Σταϊκούρα τα μέλη της εταιρείας τήρησαν σιγή ιχθύος όσον
αφορά το φλέγον αυτό ζήτημα. 
Το δάνειο αποτελεί αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης
με τους «μνηστήρες», καθώς εκείνοι ζητούν «κούρεμα» και
ο κ. Μαράντος αρνείται.

Τί τρέχει με τον διαγωνισμό 

Οι τελικές τιμές που

αποφάσισε

η εισηγμένη

κυμαίνονται μεταξύ

του 2012 και του 2013
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Ν
έες αγορές στις μεγάλες

πόλεις της Ελλάδας, όπου
συνεταιρισμοί, ομάδες πα-
ραγωγών, μεμονωμένοι

παραγωγοί και νέοι αγρότες θα μπο-
ρούν να εκθέτουν και να πωλούν τα
προϊόντα τους, σχεδιάζει ο Οργανι-
σμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
(ΟΚΑΑ). Ο Οργανισμός, σε μια προ-
σπάθεια να φέρει κοντά παραγωγούς
και καταναλωτές, έχει αποφασίσει –
και σύντομα θα ανακοινώσει το όλο
πρόγραμμα– την ίδρυση, όπου υπάρ-
χουν ιχθυόσκαλες, ειδικά διαμορφω-
μένων χώρων, όπου θα πωλούνται
και οπωρολαχανικά. 
Η επιλογή των παραγωγών θα γίνει
μετά από αξιολόγηση. Βασικά κριτήρια

είναι να είναι ο παραγωγός εγγεγραμ-
μένος στο μητρώο των αγροτών και
βεβαίως να έχει ταμειακή μηχανή. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατα-
θέσουν σχετική αίτηση, ώστε να αρ-
χίσει η εφαρμογή του προγράμματος,
το οποίο προωθεί ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ, κ.
Παναγιώτης Σταμπουλίδης. 
Έτσι, κοντά στα ψάρια θα πωλούνται
και οπωρολαχανικά, με όφελος για
τον καταναλωτή που θα αγγίζει το
30%. Σε πρώτη φάση οι μεικτές αγορές

θα γίνουν σε δώδεκα πόλεις της
χώρας, μεταξύ των οποίων στην Αθή-
να, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, την
Αλεξανδρούπολη, τα Χανιά, τη Χίο,
την Καβάλα κ.ά., στις οποίες θα έχουν
πρόσβαση όλοι οι πολίτες. 
Πρόκειται για κάτι ανάλογο με αυτό
που γίνεται σήμερα στην κεντρική
λαχαναγορά του Ρέντη, όπου εδώ
και μήνες λειτουργεί η αγορά του κα-
ταναλωτή σε μία έκταση 1300 τ.μ.,
όπου κάθε πολίτης μπορεί να αγοράσει
προϊόντα σε τιμές χονδρικής. Στον

ίδιο χώρο θα διαμορφωθεί ένας ακόμη
χώρος, εκτάσεως επίσης 1.300 τε-
τραγωνικών, όπου θα μπορούν οι
παραγωγοί να διαθέτουν οργανωμένα
τα προϊόντα τους. Η απόφαση αυτή
του ΟΚΑΑ έρχεται σε μία περίοδο,
όπου και στην χώρα μας η ιδέα των
farmer market βρίσκει ολοένα και
περισσότερους υποστηρικτές. 

Τα πρώτα farmers markets
Ήδη, εδώ και δεκαπέντε μέρες έχει
αρχίσει και λειτουργεί η αγορά στον
κόμβο του Αγίου Στεφάνου, όπου
εκατοντάδες καταναλωτές επισκέ-
πτονται το χώρο, αναζητώντας φθηνά
και ποιοτικά προϊόντα. Ανάλογες προ-
σπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη στον
Κηφισό και το Μαρκόπουλο, ενώ γί-
νεται προσπάθειες να στηθούν και
άλλες αγορές καταναλωτή και σε
άλλες πόλεις. Τέτοιες αγορές λειτουρ-
γούν με επιτυχία σε Πρέβεζα, Δράμα
και Πύργο, με τους ντόπιους παρα-
γωγούς να διαθέτουν τα προϊόντα
τους σε καλές τιμές. 

Οι αγορές του καταναλωτή έρχονται
στην ουσία να αντικαταστήσουν το
«Κίνημα της Πατάτας», το οποίο τον
τελευταίο καιρό εμφανίζει μια κάμψη,
επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν οργα-
νωμένοι χώροι υποδοχής, αλλά ούτε
και ποικιλία στα προϊόντα. 
Πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο
έχει αναπτυχθεί πολύ στην Αμερική,
αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώ-
πης, όπου λειτουργούν οι ομάδες πα-
ραγωγών, αλλά και οι μικροί συνε-
ταιρισμοί. 
Οι ενιαίοι χώροι διάθεσης λαχανικών
και φρούτων, κρεάτων και ψαριών,
στη λογική του «διατροφικού πάρκου»,
αναμένεται να ιδρυθούν σε όλες τις
πρωτεύουσες των Νομών της χώρας,
όπου υπάρχει και αυξημένη ζήτηση.
Δεν θα έχουν καμία σχέση με τις
λαϊκές αγορές, όπου οι πωλητές δεν
είναι όλοι τους παραγωγοί, ενώ όλα
τα προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα.
Την ευθύνη, δε, για το χώρο και τις
υποδομές θα την έχει ο ΟΚΑΑ, γεγονός
που εξασφαλίζει την ασφάλεια των
προϊόντων, αλλά και τη σωστή αντι-
μετώπιση των καταναλωτών, οι οποίοι
θα γνωρίζουν από ποιόν και τί αγο-
ράζουν και για κάθε αγορά θα παίρ-
νουν απόδειξη. 
Μετά το πρώτο στάδιο λειτουργίας,
αναμένεται να στηθούν και e-shop,
στα οποία ο κάθε παραγωγός με την
ταυτοτητά του θα μπόρει να γνω-
στοποιεί σε εμπόρους και κατανα-
λωτές τις ποσότητες που μπορεί να
διαθέσει. Αυτό θα του δώσει τη δυ-
νατότητα να αναπτύξει το δικό του
δίκτυο πωλήσεων, ανάλογα με την
εποχή και το προϊόν.

Πιο κοντά έρχονται πλέον 
και στην Ελλάδα καταναλωτές
και παραγωγοί μέσω των
ανοικτών αγορών. Για τον
σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί 
να λειτουργούν σε όλες
τις ιχθυόσκαλες της χώρας
παράλληλες αγορές για το
κοινό, όπου θα πωλούνται
φθηνά και οπωρολαχανικά. 

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

αναπτυσσεται διαρκωσ το δικτυο αγορων καταναλωτη απευθειασ απο τουσ παραγωγουσ

Τώρα φρούτα και λαχανικά στις ιχθυόσκαλες

Πρωτοσέλιδο στην αμε-
ρικανική εφημερίδα

«New York Times» έγιναν οι
πρωτοβουλίες «Χωρίς Με-
σάζοντες» στη χώρα μας,
αφού τον περασμένο μήνα
δημοσιογράφοι της εφημε-
ρίδας βρέθηκαν στην Κατερίνη
για να παρακολουθήσουν
από κοντά την 36η σχετική
διανομή από την Εθελοντική
Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας
«Ο Τόπος Μου», αλλά και για
να συνομιλήσουν με παρα-
γωγούς που συνεργάζονται
με την πρωτοβουλία πολιτών,
η οποία πριν δύο χρόνια ξε-
κίνησε το γνωστό «κίνημα
της πατάτας». 
Στο πρωτοσέλιδο των «New
York Times» (στις 29 Ιανουα-
ρίου), η εφημερίδα έκανε
εκτενή αναφορά στην «προ-
σπάθεια αντιμετώπισης της

οικονομικής κρίσης με επί-
κεντρο την κοινωνική οικο-
νομία». Στο δημοσίευμα γί-
νεται αναφορά –μεταξύ άλ-
λων– στις προσπάθειες πα-
ραγωγών και οργανωμένων
πολιτών σε όλη την Ελλάδα
να παρακάμψουν τους με-
σάζοντες και να πουλήσουν
απευθείας στους καταναλωτές,
οι οποίες μολονότι δεν απο-
τελούν μακροπρόθεσμες λύ-
σεις, αντιπροσωπεύουν την
«τελευταία προσπάθεια αν-
τιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης». 
Αυτές οι προσπάθειες οργα-
νωμένων πολιτών και παρα-
γωγών απ’ όλη τη χώρα, θα
εξετάσουν θέματα που τους
αφορούν στη διάρκεια της
3ης Πανελλαδικής Συνάντησης
«Χωρίς Μεσάζοντες», η οποία
θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου

στην πόλη της Κατερίνης.
Στη συνάντηση αναμένεται
να συμμετάσχουν και παρα-
γωγοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται
να καλλιεργήσουν τα χωράφια
τους σύμφωνα με το μοντέλο
της «Συμβολαιακής Γεωργίας»,
το οποίο θα αποτελέσει βασική
ενότητα της συνάντησης. 
Σύμφωνα με το ιδρυτικό
μέλος της Εθελοντικής Ομάδας
Δράσης Νομού Πιερίας, κ.
Ηλία Τσολακίδη, από τη μέχρι
τώρα δράση του κινήματος
έχει καταστεί σαφές ότι ο κό-
σμος έχει «αγκαλιάσει» την
πρωτοβουλία αυτή, καθώς
μόνο στην πόλη της Κατερίνης,
το 60% των κατοίκων της
(από το σύνολο των 80.000)
έχει ψωνίσει κάποια στιγμή
μέσω αυτής. Σε ό,τι αφορά,
δε, τη συμβολαιακή γεωργία,
το 2013 στο Νομό Πιερίας

καλλιεργήθηκαν 480 στρέμ-
ματα με όσπρια, ενώ για
φέτος τα μέλη της Εθελοντικής
Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας
δηλώνουν πως οι εκτάσεις
που θα καλλιεργηθούν για
λογαριασμό των πολιτών,
αποφεύγοντας τους μεσά-
ζοντες, ίσως ξεπεράσουν και
τα 1.000 στρέμματα.

«Χωρίς Μεσάζοντες» μέχρι τις... ΗΠΑ! 



Τ
αυτότητα και βηματι-

σμό αναζητεί τα τε-
λευταία έξι χρόνια ο
βασιλικός πολτός της

Ελλάδας και όπως φαίνεται,
είναι σε καλό δρόμο. Μετά από
συνεχείς έρευνες και προσπά-
θεια, ο βασιλικός πολτός κα-
τοχυρώνεται ως ελληνικός. Οι
εβδομήντα παραγωγοί απ’ όλη
την Ελλάδα, που συνεργάζονται
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης στην προ-
σπάθεια αυτή, έλαβαν πρό-
σφατα τις πιστοποιήσεις του
προϊόντος τους, «παράσημο»
που κέρδισαν στη μάχη κατά
των ελληνοποιήσεων. 
Πρόκειται για αχαρτογράφητα
νερά, καθώς δεν έχει υπάρξει
ανάλογο πρόγραμμα σε άλ-
λη χώρα, ξεκίνησαν από το
μηδέν. Αναλύσεις λιπιδίων,

αντιστοι-

χία γύρης και πολλά άλλα τεστ
οδήγησαν στην πιστοποίηση
συγκεκριμένων θέσεων πα-
ραγωγών βασιλικού πολτού
στην Ελλάδα. Οι παραγωγοί
είναι από διάφορα μέρη της
χώρας και επαρκούν για τη
χαρτογράφηση της παραγω-
γής, αλλά μέσα στα επόμενα
τρία χρόνια θα έχει καλυφθεί
εξ’ ολοκλήρου η κάθε περιοχή. 
Με την πιστοποίηση στα χέρια
τους οι παραγωγοί θέλουν να
μπουν στο στάδιο της εμπορίας,
όπου όλα είναι ανοιχτά, αν και
περιμένουν τη στήριξη
του υπουργείου
Αγροτικής 

Ανάπτυξης, στην προσπάθεια
τους. Όπως εξηγεί στην «Πα-
ραγωγή» η κα Δώρα Λάππα,
επαγγελματίας μελισσοκόμος
από τη Λαμία και μέλος της
προσπάθειας αυτής, έχουν ήδη
καταθέσει αίτηση για το εμπο-
ρικό τους σήμα και έχουν πάρει
έγκριση. Ο χάρτης της Ελλάδας
με τη βασίλισσα της κυψέλης
έγινε το σήμα τους και με αυτό
θα ξεκινήσουν την εκστρατεία
ενημέρωσης και προώθησης
του προϊόντος τους. 
Ωστόσο, η πάταξη των φαινο-
μένων ελληνοποίησης βασιλι-
κού πολτού έχει πολύ δρόμο
ακόμα και η έρευνα σίγουρα
δεν έχει τελειώσει. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι οι ερευνητές
αναζητούν δείγματα εισαγό-
μενου βασιλικού πολτού για
να το συγκρίνουν με τον ελλη-
νικό και να βρουν τις διαφορές,
αλλά είναι κάτι το εξαιρετικά
δύσκολο, γιατί όλοι ισχυρίζονται

πως το προϊόν τους είναι
ελληνικό! 

Οι ελληνοποιήσεις
Αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη
η ακριβής παραγωγή βασιλικού
πολτού στην Ελλάδα, εξαιτίας
των ελληνοποιήσεων. Η εμπο-
ρία του, πάντως, σύμφωνα με
ορισμένες εκτιμήσεις, φτάνει
ίσως και τα 150 κιλά ετησίως,
ποσότητα τεράστια. Οι παρα-
γωγοί πολλές φορές πωλούν
βασιλικό πολτό που δεν είναι
δικός τους, αλλά εισαγωγής.
Οι δυσκολίες στη συλλογή, η
επίπονη και χρονοβόρα δια-
δικασία και το κόστος, οδηγούν
αρκετούς μελισσοκόμους στον
κινέζικο βασιλικό πολτό, που
έχει χαμηλότερο κόστος πα-
ραγωγής και είναι κατά συνέ-
πεια φθηνότερος. Οι εισαγωγείς
αγοράζουν από το εξωτερικό
τον βασιλικό πολτό προς 0,3
ευρώ, τον «βαφτίζουν» ελλη-
νικό και τον πωλούν προς 1,5
με 2 ευρώ. Πόσο πωλείται ο
ελληνικός βασιλικός πολτός;
Προς 3,5 ευρώ ανά γραμμάριο.
«Έτσι, ο ελληνικός βασιλικός
πολτός μένει αδιάθετος», τονίζει
η κα Λάππα. 

Τα επόμενα βήματα 
Σύμφωνα με την κα Λάππα,
στο θέμα του βασιλικού πολ-
τού, παραγωγός και κατανα-
λωτής είναι μόνοι τους. Γι’ αυτό
και πρέπει να υπάρξει σωστή
ενημέρωση και των δυο με-
ρών, για να παράγουν οι μεν
σωστά προϊόντα και να τα επι-
λέγουν οι δε ως τα καλύτερα
για κατανάλωση. «Στόχος μας
είναι η ενημέρωση και η σω-
στή προώθηση του προϊόν-

τος», τονίζει χαρακτηριστικά
η... επίμονη μελισσοκόμος,
που έχει αφιερώσει τη ζωή
της στη δουλειά αυτή, ακο-
λουθώντας τα χνάρια του πα-
τέρα της. 
«Πρέπει ο παραγωγός να βγει
από την ιδέα της χαμαλίκας,
να σέβεται αυτό που κάνει»,
σημειώνει η κα Λάππα και
προσθέτει πως αυτό που πρέ-
πει να κυνηγάμε είναι η ποι-
ότητα και όχι η ποσότητα. Σύμ-
φωνα με την ίδια, η υποστή-
ριξη των πανεπιστημιακών εί-
ναι απαραίτητη στη μελισσο-
κομία, για να αναπτυχθούν
νέες τεχνογνωσίες για καλύ-
τερα προϊόντα. Ο μελισσοκό-
μος, όπως λέει, πρέπει να είναι
ανήσυχος, να ψάχνει τρόπους
να βοηθήσει το μελίσσι του
να δουλέψει πιο ευχάριστα. 
Όταν ξεκίνησε η έρευνα του
ΑΠΘ, κανείς δεν τους πίστευε
και τώρα ολοένα και περισ-
σότεροι παραγωγοί ασχολούν-
ται και αυτοί σοβαρά με το
θέμα. Φυσικά, η έρευνα για
ένα προϊόν δεν τελειώνει ποτέ
και όσο περισσότεροι παρα-
γωγοί ενδιαφέρονται και συμ-
μετέχουν, τόσο το καλύτερο.
«Όλοι θέλουν να γλείψουν το
μέλι, το θέμα είναι ποιος θα
το παράξει σωστά», υπογραμ-
μίζει η κα Λάππα.
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Ο ελληνικός βασιλικός πολτός 
αποκτά «διαπιστευτήρια» 
Μετά από έξι χρόνια ερευνών, ανοίγει ο δρόμος 
για την πιστοποίηση του ελληνικού βασιλικού
πολτού, με εβδομήντα παραγωγούς στην Ελλάδα 
να λαμβάνουν τα πρώτα τους πιστοποιητικά.

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@paragogi.net)

Ηπαραγωγή βασιλικού
πολτού καθορίζεται από

την ανθοφορία, ανάλογα με
την περιοχή που βρίσκεται
το μελίσσι. Π.χ. σε ορεινή πε-
ριοχή, γίνεται τους πρώτους
καλοκαιρινούς μήνες. Η δια-
δικασία έχει ως εξής: Ο πα-
ραγωγός είτε φτιάχνει είτε
αγοράζει τεχνητά βασιλικά
κελιά. Τα εμβολιάζει με μια
προνύμφη εργάτριας 1-2
ημερών και τα βάζει σε ορ-
φανό μελίσσι, χωρίς βασί-
λισσα. Τότε, οι μέλισσες πη-
γαίνουν και παράγουν βασι-
λικό πολτό για να το τελει-
οποιήσουν. Ο παραγωγός,
όμως, δεν αφήνει τη διαδι-
κασία να φτάσει στο τέλος
της. Παρεμβαίνει την τρίτη
μέρα τοποθέτησης, τα χαλά
και παίρνει τον βασιλικό
πολτό. 
Ενδεικτικά, από ένα κελί παίρ-
νει το ένα τρίτο του γραμ-
μαρίου. Πρόκειται για δύσκολη
δουλειά, που θέλει «καλό
μάτι» και υπομονή. Επιπλέον,
επειδή είναι ιδιαίτερα ευπαθές,
ως προϊόν, διατηρείται στην
κατάψυξη. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι ο βασιλικός πολτός
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά στην ανθρώπινη θε-
ραπευτική το 1922 και μέχρι
σήμερα επιδρά ευεργετικά
στις νευρασθένειες, στις αναρ-
ρώσεις, στην υπερκόπωση,
στη γηριατρική, στην ανά-
πτυξη στην εγκυμοσύνη και
σε άλλες περιπτώσεις δια-
ταραχών του οργανισμού.

Πώς παράγεται 
ο βασιλικός πολτός

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρά την πρόοδο, 

η πάταξη 

των φαινομένων

ελληνοποίησης

βασιλικού 

πολτού έχει 

πολύ δρόμο 

ακόμα



Ο
ι περικοπές αυτές

αφορούν το τμήμα
των συντάξεων
άνω των 1.960 ευ-

ρώ. Απαντώντας σε χρήστη
του Twitter, ο οποίος του ζη-
τούσε να ξεκαθαριστεί επίσημα
αν συνταξιούχοι ΟΓΑ, δημόσιοι
υπάλληλοι κ.λπ, θα έχουν πε-
ρικοπές ή ποινές αν τηρήσουν
βιβλία σαν αγρότες, ο κ. Θεο-
χάρης έγραψε: ΟΓΑ, καμία επί-
πτωση από βιβλία. 
Την ίδια ώρα, πληροφορίες
αναφέρουν ότι το υπουργείο
Οικονομικών θα εκδώσει δι-
ευκρινιστική εγκύκλιο με την
οποία θα δοθούν εξηγήσεις
για τα θέματα τήρησης βιβλίων
εσόδων-εξόδων από τους

αγρότες, ενώ είναι πιθανό να
κάνει κάποιες επουσιώδεις αλ-
λαγές. 
Ένα από τα θέματα που έχει
δεχθεί το υπουργείο να εξε-

τάσει είναι η ύπαρξη ενός εύ-
ρους τιμών, καθώς οι αγρότες
δεν μπορούν να γνωρίζουν
εξαρχής ούτε το σύνολο της
παραγωγής τους, ούτε την τιμή
που θα πωλήσουν τα προϊόντα
τους, με αποτέλεσμα να μην
γνωρίζουν εάν ο ετήσιος τζίρος
υπερβαίνει το ποσό των 15.000
ευρώ, που έχει τεθεί ως όριο
για την τήρηση βιβλίων. Επίσης,
με τη νέα εγκύκλιο θα διευ-
κρινιστούν οι δαπάνες που
μπορούν να περιληφθούν στα
έξοδα. 
Άγνωστο παραμένει, ωστόσο,
εάν θα γίνουν δεκτές οι αλλαγές
που προανήγγειλε από το βήμα
της Agrotica ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο κ. Τσαυτάρης είχε αναφέρει
ότι δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξουν και κάποιες αλλαγές, όπως

το εύρος μεταξύ 500 και 1.000
ευρώ γύρω από το ορόσημο
των 15.000 ευρώ, άνω του
οποίου είναι υποχρεωτική τή-
ρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων.
Ο ίδιος έθετε, επίσης, ζήτημα
επιπλέον αλλαγών, καθώς «αν
τα βιβλία εσόδων-εξόδων πα-
ραμείνουν ως βιβλία εσόδων
και πληρωμών, όπως προβλέ-
πεται στη σχετική εγκύκλιο μέ-
χρι τώρα, τότε θα μείνουν εκτός
κάποιες δαπάνες που κάνει ο
γεωργός, όπως για παράδειγμα
η απόσβεση των μηχανημάτων
του, η απόσβεση των παγίων,
όπως η αγορά ενός καινούριου
μηχανήματος». 

Τα πρόστιμα
Σε αντίθεση με τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων επιμένει
στη σκληρή γραμμή, αφήνον-
τας να εννοηθεί ότι αναμένουν
σκληρά πρόστιμα όσους δεν
κάνουν εμπρόθεσμα έναρξη
επιτηδεύματος (έως τις 15 Φε-
βρουαρίου για τους υπόχρεους
τήρησης διπλογραφικών βι-
βλίων και έως τις 20 Μαρτίου
για τους υπόχρεους τήρησης
απλογραφικών βιβλίων): «Όποι-
ος δεν κάνει ενάρξη, κάνει μια
επιλογή. Κάθε επιλογή έχει συ-
νέπειες», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.

Τα βιβλία βλάπτουν... και τις συντάξεις

επικαιρότητα8 Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.960 ΕΥΡΩ

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 8 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 8 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 14  Φεβρουαρίου 2014
(ώρες: 09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής
δεν εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει
το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρουκαι απόλλυται ορι-
στικά 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 8ης 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. 

«Χέρι» και στις συντάξεις των ετεροεπαγγελματιών
αγροτών βάζει το άνοιγμα των βιβλίων εσόδων-
εξόδων. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, Χάρης
Θεοχάρης, έκανε γνωστό ότι όσοι συνταξιούχοι είναι
ετεροαπασχολούμενοι με τη γεωργία –πλην των
συνταξιούχων του ΟΓΑ–, είναι κάτω των 55 ετών και
χρειαστεί να τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων για 
την αγροτική δραστηριότητα, θα υποστούν περικοπές.

Τη στιγμή που οι περισσότερες Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες σε περιοχές, όπως

η Κρήτη, παραμένουν αποκλεισμένες από
τους αγρότες, έξι συνεταιριστικές οργανώσεις
συνέστησαν κοινό μέτωπο κατά των νέων
φορολογικών ρυθμίσεων. 
Με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο
Οικονομικών ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου,
Νικήτας Πρίντζος, μαζί με τους προέδρους
άλλων πέντε συνεταιριστικών οργανώσεων
(Λαμίας, Λακωνίας, Καβάλας, Ηλείας, Θεσ-
σαλονίκης), αναφέρει ότι η υποχρέωση τή-
ρησης βιβλίων τους επιβαρύνει υπέρογκα
όπως φορολόγηση 13% από το πρώτο ευρώ,
προκαταβολή φόρου 55%, καθώς και τέλος

επιτηδεύματος.  Πιο αναλυτικά, με την εν
λόγω επιστολή ζητούνται τα εξής: 

Να δοθεί παράταση εφαρμογής ενός
έτους προκειμένου μέσα από διευκρι-

νιστικές εγκυκλίους να ξεπεραστούν βασικά
θέματα λειτουργικότητας του Νόμου. 

Αύξηση του ορίου βιβλίων εσόδων-
εξόδων από τα 10.000 ευρώ στα 25.000

ευρώ. 
Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος
για τον αγρότη, διότι ο αγρότης δεν

είναι έμπορος αλλά παραγωγός. 
Να φορολογηθεί ο αγρότης με συν-
τελεστή 5% επί των καθαρών κερδών,

προκειμένου η εκμετάλλευση να είναι
βιώσιμη. Η φορολογία με 13% και η προ-
καταβολή 55% είναι καταστροφική.

1

2

3

4

Αντιδρούν οι Ενώσεις – Αποκλεισμένες ΔΟΥ

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

ΕΛΙΑ
Ημόλυνση των ελαιοδένδρων

από το κυκλοκόνιο γίνεται
απαραίτητα εάν συντρέχουν δύο
προϋποθέσεις: βροχή ή πολύ υψη-
λή υγρασία για 2-3 ημέρες και θερ-
μοκρασίες 7-25οC (άριστο 12οC)
που ευνοούν τη βλάστηση των
σπορίων του μύκητα. 
Σε περιοχές υγρές, σε νεαρά δεν-
δρύλλια, σε πυκνές φυτεύσεις και
σε ελαιώνες που ενδημεί η ασθέ-
νεια, που δεν έγιναν επεμβάσεις
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο, συνιστάται άμεση επέμβαση
με κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτο-
προστατευτικά προϊόντα, όπως ο
βορδιγάλειος ή ο οξυχλωριούχος
χαλκός. Και τα δύο προκαλούν
πτώση των προσβεβλημένων φύλ-
λων, που είναι επιθυμητή, γιατί λει-
τουργεί στην κατεύθυνση μείωσης
της προσβολής. Επειδή, ειδικά ο
οξυχλωριούχος χαλκός, προκαλεί
πτώση και των υγιών φύλλων όταν
χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές,
καλό είναι να μη χρησιμοποιείται
στις περιοχές αυτές. 

Η αντιμετώπιση του βακτηριακού καψίματος, του φουζικλάδιου, της εξέλκωσης και 
του κόκκινου τετράνυχου στη μηλιά και την αχλαδιά στηρίζεται σε ένα πλέγμα καλλιεργητικών
και φυτοπροστατευτικών μέσων. Στην ελιά ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται 
για την αντιμετώπιση του κυκλοκόνιου και στα πυρηνόκαρπα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ο εξώασκος, η άσπρη ψώρα και η μονίλια (βερικοκιά), με κύριο τρόπο καταπολέμησης 
την εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων.

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Για την αντιμετώπιση του βακτη-
ρίου που προκαλεί το βακτη-

ριακό κάψιμο στα μηλοειδή, απα-
ραίτητα είναι καλλιεργητικά και φυ-
τοπροστατευτικά μέτρα, όπως: 

Αυστηρό κλάδεμα των προ-
σβεβλημένων δένδρων με

αφαίρεση όλων των προσβεβλη-
μένων τμημάτων, τα οποία καίγον-
ται, γιατί αλλιώς θα έχουμε διασπορά
του βακτηρίου. Για την απομάκρυν-
ση του μολύσματος αφαιρείται και
αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30
εκατοστών. 

Nα ξεριζώνονται και να καί-
γονται όλα τα προσβεβλημένα

δένδρα.
Κατά το κλάδεμα ή τον κα-
θαρισμό των δένδρων, τα ερ-

γαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς
με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευ-
μα ή διάλυμα φορμόλης 5%. 

Να μη λαμβάνονται εμβόλια
από μολυσμένους οπωρώνες. 

Ψεκασμός με βορδιγάλειο
πολτό 3,5% πριν τη διακοπή

του ληθάργου ή στο φούσκωμα
των οφθαλμών. 
Για την αντιμετώπιση του φουζι-
κλάδιου και της εξέλκωσης συνι-
στώνται, κυρίως, καλλιεργητικά μέ-

τρα, όπως το κλάδεμα και το κάψιμο
όλων των προσβεβλημένων κλα-
διών, η κατάλληλη διαμόρφωση
της κόμης των δένδρων με το κλά-
δεμα για να διευκολύνεται ο αερι-
σμός και να μειώνεται η υγρασία,
η διατήρηση των δένδρων σε καλή
θρεπτική κατάσταση και η ισορ-
ροπημένη λίπανση με άζωτο και
κάλιο. 
Επέμβαση για τον κόκκινο τετρά-
νυχο είναι απαραίτητη στα δένδρα
που υπάρχουν περισσότερα από
1.000 χειμερινά αβγά τετρανύχου
ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. 
Χρησιμοποιούνται παραφινέλαια
και ορυκτέλαια, με τον ψεκασμό
να είναι αποτελεσματικός μόνο
όταν η διαβροχή των δένδρων
είναι πλήρης και επιμελής, γιατί τα
αβγά του τετρανύχου εναποτίθενται
σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλα-
διά των δένδρων, κυρίως προς τη
νότια πλευρά. 

1

2

3

4

5

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Οεξώασκος είναι μια σημαντική
ασθένεια των πυρηνοκάρπων

(ροδακινιά -νεκταρινιά - βερικοκιά -
δαμασκηνιά - κερασιά) που κατα-
πολεμείται μόνο προληπτικά, συ-
νήθως με την εφαρμογή χαλκούχων
σκευασμάτων. Σε οπωρώνες που
δεν έγινε επέμβαση με χαλκούχο
σκεύασμα το φθινόπωρο κατά την
πτώση των φύλλων, θα πρέπει να
γίνει ένας επιμελημένος ψεκασμός
ή πριν ή μετά τη διόγκωση των
οφθαλμών.
Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα
βοηθά στην καταπολέμηση και άλ-
λων ασθενειών (μονίλια, κορύνεο).
Ο ψεκασμός πριν τη διόγκωση των
οφθαλμών πρέπει να γίνεται 10 του-
λάχιστον ημέρες μετά το κλάδεμα,
για να αποφευχθούν τοξικότητες
σε περίπτωση παγετού. 
Στους οπωρώνες των πυρηνοκάρ-
πων που υπάρχει προσβολή από
άσπρη ψώρα, μπορεί να γίνει επέμ-
βαση με χειμερινό ή θερινό πολτό.
Κατά την εφαρμογή είναι απαραί-
τητο να λούζεται καλά ο κορμός
των δένδρων. 
Η εφαρμογή του χειμερινού πολτού
πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε στο
λήθαργο, όταν η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος είναι πάνω από 4οC
και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
Ο θερινός πολτός δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πα-
γετός ή κίνδυνος παγετού.
Η επέμβαση με θερινό ή χειμερινό
πολτό βοηθά στην καταπολέμηση
και άλλων εντόμων. 
Η εποχή, επειδή ο καιρός είναι βρο-
χερός, ψυχρός και νεφοσκεπής, πα-
ρουσιάζεται ως ιδιαίτερα ευνοϊκή
για την ανάπτυξη της μονίλιας στη
βερικοκιά. Γι’ αυτό συνιστάται ο
άμεσος ψεκασμός των υπερπρώι-
μων ποικιλιών της βερικοκιάς με
ένα χαλκούχο σκεύασμα, γεγονός
που θα συμβάλλει στην προστασία
των φυτειών σε όλη τη διάρκεια
της άνθησης. Η εφαρμογή του κα-
τάλληλου, εγκεκριμένου χαλκούχου
σκευάσματος πρέπει να γίνει οπωσ-
δήποτε μέχρι το στάδιο του ροζ
μπουμπουκιού. 



Χ
ρονιά επενδύσεων έχει χα-

ρακτηριστεί το 2014 για
όσους θέλουν να επενδύ-
σουν στον πρωτογενή το-

μέα. Ήδη, «τρέχουν» πολλά προγράμ-
ματα που έχουν σχέση με επενδύσεις
στον πρωτογενή τομέα, τα οποία κα-
λύπτουν την εμπορία και την τυπο-
ποίηση σε ποσοστό το οποίο μπορεί
να φτάσει έως και το 65%, ανάλογα
με την περιοχή. Μεταξύ των καλλιερ-
γειών οι οποίες το τελευταίο διάστημα
ενδιαφέρουν πολλούς νέους ανθρώ-
πους είναι αυτές των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών. Βάσει των
προγραμμάτων που τρέχουν, προ-
βλέπονται αυξημένες επιδοτήσεις,
έως και 100.000 ευρώ για μονάδες
εμπορίας και τυποποίησης αρωμα-
τικών φυτών.
Ωστόσο, όποιος αποφασίσει να ασχο-
ληθεί με τα συγκεκριμένα προϊόντα
θα πρέπει να γνωρίζει οτι δεν πρόκειται
για εύκολες επενδύσεις που αποφέ-
ρουν τεράστια οφέλη. Πρόκειται,
όμως, για σχετικά εύκολες καλλιέργειες,
οι οποίες ευδοκιμούν ακόμη και σε
υποβαθμισμένα εδάφη. Αυτό, πάντως,
δεν σημαίνει ότι πρόκειται για καλ-
λιέργειες οι οποίες μπορούν να απο-
δώσουν αμέσως και να αποφέρουν
κέρδη, αφού εκτός των άλλων ως
χώρα εισάγουμε μεγάλες ποσότητες
αρωματικών αλλά και αιθέριων ελαί-
ων.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει ο ο ενδια-
φερόμενος να γνωρίζει ότι δεν μπορεί
να ελπίζει σε άλλη βοήθεια από την
Ελλάδα, καθώς εξαιτίας της γραφει-
οκρατίας ακόμη δεν έχουν καταγραφεί
όλα τα φυτά και, ως εκ τούτου, υπάρ-
χουν προβλήματα στις εξαγωγές.
Τα κυριότερα αρωματικά και φαρμα-
κευτικά φυτά στην Ελλάδα είναι:
8το τσάι του βουνού 
8το φασκόμηλο 
8η ρίγανη 
8ο γλυκάνισος 
8ο βασιλικός 
8το μάραθο (μαραθόσπορος) 
8το χαμομήλι 
8η δάφνη 
8η μέντα 
8ο δυόσμος 
8το κόλιανδρο 
8το κύμινο 
8η λεβάντα 
8το μελισσόχορτο 
8η μαστίχα της Χίου 
8ο κρόκος της Κοζάνης 
8το δίκταμο της Κρήτης

Έως και 100 εκατομμύρια
Τα περισσότερα στρέμματα με αρω-
ματικά φυτά καλλιεργούνται στη Στε-
ρεά και την Βόρεια Ελλάδα και κυρίως
στο Κιλκίς, όπου υπάρχει και εργο-
στάσιο επεξεργασίας.
Πριν από ένα μήνα έχει ξεκινήσει
και επίσημα να τρέχει το πρόγραμμα
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών

προϊόντων» (μέτρο 123Α), το οποίο
δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει
να ασχοληθεί με την εμπορία και
την τυποποίηση των αρωματικών
φυτών να υποβάλει σχετικό φάκελο.
Το συνολικό ποσό το οποίο αναμέ-
νεται να διατεθεί μέσω του προ-
γράμματος ανέρχεται στα 100 εκα-
τομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, χρηματοδοτούνται παρα-
γωγοί για ίδρυση, εκσυγχρονισμό,
επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων
τυποποίησης και επεξεργασίας αρω-
ματικών και φαρμακευτικών φυτών
και κρόκου Κοζάνης.
Όμως αυτές οι δράσεις αφορούν κυ-
ρίως ομάδες παραγωγών, οι οποίες

έχουν ήδη αναγνωριστεί
επισήμως.
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Υψηλές επιδοτήσεις
αναμένεται να δοθούν το 2014
για την επεξεργασία 
των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών, 
τα οποία ενδιαφέρουν πλέον
όλο και περισσότερους
αγρότες-επενδυτές.

Βάσει των προγραμμάτων

που «τρέχουν»,

προβλέπονται αυξημένες

επιδοτήσεις, έως και

100.000 ευρώ για

μονάδες εμπορίας 

και τυποποίησης

αρωματικών φυτών

Δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται
αφορούν: 

8Τη διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου. 
8Την κατασκευή ή τη βελτίωση
ακινήτων. 
8Την προμήθεια και εγκατάσταση
νέου μηχανολογικού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένου και του λο-
γισμικού πληροφορικής και του
εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο
βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουρ-
γία της μονάδας, περιλαμβανομένης
της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
όπως προβλέπεται στις εθνικές
διατάξεις. 
8Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη
δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
παραγωγικής επένδυσης. 
8Την αγορά οχημάτων για τη με-
ταφορά των ζωικών υποπροϊόντων
και πτωμάτων με προδιαγραφές
σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία
(Καν. 1069/09 & Καν. 142/11), στο
πλαίσιο της δράσης που αφορά
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό
μονάδων αδρανοποίησης υποπρο-
ϊόντων σφαγής. 
8Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του
συνόλου του προϋπολογισμού,
όπως αμοιβές μηχανικών, συμβού-
λων και άδειες πέραν των παρα-
πάνω δαπανών. 

8Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι
5% του συνόλου του προϋπολογι-
σμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον
αφορούν επιλέξιμες δαπάνες. 
8Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότη-
τας, δαπάνες για τη δημιουργία ανα-
γνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του
προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για
τη διαμόρφωση της εικόνας του
προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 
8Την απόκτηση πιστοποιητικών
από αρμόδιους οργανισμούς (όπως
ISO, HACCP κλπ.). 
8Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγ-
καταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοι-
νωνίας και ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, συμπεριλαμβανομένου του
απαραίτητου για τη λειτουργία της
επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών
και συστημάτων ασφαλείας των εγ-
καταστάσεων. 
8Την κατασκευή της κατοικίας φύ-
λαξης των εγκαταστάσεων μέχρι
του ποσού των 50.000€. 
8Τα έξοδα για την κατασκευή γε-
ώτρησης προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας. 

Επιδοτήσεις για τα αρωματικά

Τί χρηματοδοτείται
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Ε
ιδικότερα, το Σάβ-

βατο 1 Φεβρουαρίου
οι επισκέπτες της έκ-
θεσης ξεπέρασαν

τους 50.000, φθάνοντας τους
50.539, προσέλευση που έχει
επαναληφθεί μόνο τη δεύτερη
Κυριακή της ΔΕΘ του Σεπτεμ-
βρίου 1998. Συνολικά, στη φε-
τινή AGROTICA οι απλοί επι-
σκέπτες ήταν αυξημένοι κατά
270% σε σχέση με το 2012,
παρότι οι τρεις προηγούμενες
διοργανώσεις (2008, 2010 και
2012) είχαν διάρκεια μία ημέρα
παραπάνω. Η φετινή έκθεση
ξεπέρασε κατά πολύ το προ-
ηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των
102.439 επισκεπτών της A-
GROTICA του 1996. 
Πολύ μεγάλη ήταν η ανταπό-
κριση και με κριτήριο την
προσέλευση των εγχώριων
εμπορικών επισκεπτών, όπου
καταγράφηκε αύξηση 169%
σε σύγκριση με το 2012. Πα-
ράλληλα, οι ξένοι εμπορικοί
επισκέπτες προήλθαν από 32
χώρες. 
Επιτεύχθηκαν νέες συμφωνίες
και συνεργασίες, ενώ ήρθαν
ομαδικά γκρουπ επιχειρημα-
τιών και γεωργών από την
Τουρκία, την ΠΓΔΜ, την Αλβα-
νία και την Κύπρο. Πάνω από
το 70% των επισκεπτών προ-
ήλθαν από περιοχές εκτός Θεσ-
σαλονίκης και άνω του 20%

ήταν από τα Βαλκάνια και γε-
νικότερα από το εξωτερικό. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της δι-
οίκησης της ΔΕΘ-Helexpο, από
την προσέλευση και διαμονή
των εκθετών και των επισκε-
πτών της 25ης AGROTICA δια-
χύθηκαν στην τοπική οικονομία
περίπου 35-40 εκατ. ευρώ. 

Έμφαση σε έρευνα 
και τεχνολογία
Στο επίκεντρο της 25ης A-
GROTICA βρέθηκαν όλες οι τε-
λευταίες εξελίξεις του αγροτι-
κού κλάδου, αλλά και οι προ-
οπτικές του για το μέλλον, με
στόχο να καταστεί πυλώνας
ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας. Το θέμα απασχόλησε
ιδιαίτερα το 5ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της AGROTICA με
θέμα «Στοχεύοντας στην αγρο-
τική ανάπτυξη. Η σύνδεση της
επιστημονικής γνώσης με την
παραγωγή». 
«Καμία ανάπτυξη που δεν θα
έχει διαρκώς ενσωματωμένη
την έρευνα και την τεχνολογία
δεν μπορεί να είναι βιώσιμη»,
τόνισε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης, εγκαινιά-
ζοντας τις εργασίες του Συνε-
δρίου, που συνδιοργανώθηκε
από τη ΔΕΘ-Helexpo και το
Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής

Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ. 
Ο κ. Τσαυτάρης τόνισε ότι η
κοινωνία έχει ολοένα και με-
γαλύτερες απαιτήσεις απο τον
αγροτικό κλάδο, χωρίς, ωστό-
σο, να λαμβάνει υπόψη τους
περιορισμούς που υφίσταται
στην προσπάθειά του να πα-
ράξει, όπως η συρρίκνωση και
υποβάθμιση των εδαφών, ο
«ανταγωνισμός» μεταξύ του
νερού άρδευσης των καλλιερ-
γειών και του νερού ύδρευσης
των αστικών περιοχών, το υψη-
λό κόστος ενέργειας και η μεί-
ωση του νέου ανθρώπινου δυ-
ναμικού. 
Εκτίμησε, δε, πως ο αγροτικός
κλάδος θα καταφέρει να ξε-
περάσει αυτά τα εμπόδια μόνο
με τη βοήθεια της έρευνας,
της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας. 
Σε εκείνους που υποστηρίζουν
ότι η Ελλάδα δεν παράγει τί-
ποτα, ο κ. Τσαυτάρης απάντησε
πως κάτι τέτοιο δεν είναι αλη-
θές, αφού όπως είπε «πέρυσι
καταγράφηκε αύξηση 28%
στις εξαγωγές ελληνικών φρού-
των». Συμπλήρωσε, δε, ότι η
Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη
στο βαμβάκι, με μέση στρεμ-
ματική απόδοση τα 322 κιλά,
ενώ ανέφερε πως από τα 10
κορυφαία εξαγωγικά προϊόντα
της χώρας τα 5 είναι αγροτικά
(λάδι, τσιπούρα-λαβράκι, φρού-
τα, τυριά και κρασιά). 
Από την πλευρά του, ο καθη-
γητής του Τμήματος Γεωπονίας
του ΑΠΘ, Αναστάσιος Σιώμος,
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση
της υδροπονίας με στόχο τη
βελτιστοποίηση της ποιότητας
και της διατροφικής αξίας των

παραγόμενων λαχανικών, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις του
σύγχρονου καταναλωτή. Προς
την ίδια κατεύθυνση, ο κ. Θε-
μιστοκλής Μακρής, διευθύνων
σύμβουλος της Wonderplant,
εταιρείας που παράγει τομάτα
με τη μέθοδο της υδροπονίας
στη Δράμα, σημείωσε πως η
επένδυση στη γεωργία με χρή-
ση σύγχρονων τεχνολογιών,
όπως η υδροπονία, μπορεί να
αυξήσει την ποιότητα και την
ποσότητα της παραγωγής. 

Αστικοί λαχανόκηποι 
Στο επιτυχημένο πείραμα του
ΑΠΘ με τους 630 λαχανόκη-
πους, έκτασης 100 τ.μ. έκαστος,
που δημιούργησε το Τμήμα
Γεωπονίας σε έκταση 80 στρεμ-
μάτων στο Αγρόκτημα του Πα-
νεπιστημίου και μετρά ήδη
δύο χρόνια, αναφέρθηκε ο κο-
σμήτορας της Σχολής Γεωπο-
νίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Δημήτρης Κω-
βαίος. 
Τόνισε, μάλιστα, πως πρόκειται

για παγκόσμια «πρωτιά» όσον
αφορά την επιφάνεια και τον
αριθμό των λαχανόκηπων. Στό-
χος του ΑΠΘ, όπως ανέφερε,
ήταν να μεταδώσει τη γνώση
από τον συγκεκριμένο κλάδο
στην τοπική κοινωνία, έχοντας
καταφέρει να προσελκύσει μά-
λιστα 2.000 καλλιεργητές. 
Για την παραγωγή λαχανικών
σε αστικό περιβάλλον, για τα
διεθνή παραδείγματα και τον
ρόλο του Εργαστηρίου Λαχα-
νοκομίας, μίλησε με τη σειρά

Κάθε προσδοκία των διοργανωτών αλλά και των
ανθρώπων του κλάδου ξεπέρασε η επισκεψιμότητα
στην 25η AGROTICA, που διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ-
Helexpo και προσέλκυσε 121.699 επισκέπτες,
κλείνοντας τις πύλες της την περασμένη Κυριακή 
με ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας!

25η Agrotica:
Ρεκόρ επισκεψιμότητας
και θετικών μηνυμάτων
για τον κλάδο!
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του ο λέκτορας του Τμήματος
Γεωπονίας του ΑΠΘ, Παύλος
Τσουβαλτζής. 

Συμβολαιακή γεωργία
Σύμφωνα με τελευταία έρευνα
του Τμήματος Γεωπονίας του
ΑΠΘ, σε δείγμα 1.200 γεωργών
ανά την Ελλάδα, το 13,7% των
Ελλήνων γεωργών έχει ήδη
υιοθετήσει τη συμβολαιακή
γεωργία, ενώ ένα 24,8% θέλει,
αλλά δεν έχει τολμήσει ακόμα.
Παρουσιάζοντας την έρευνα,
ο επίκουρος καθηγητής του
Τμήματος, Αναστάσιος Μιχαη-
λίδης, εξήγησε πως όσοι έχουν
προχωρήσει στη συμβολαιακή
γεωργία θέλουν να μειώσουν
το ρίσκο τους και να έχουν ένα
διασφαλισμένο εισόδημα,
όμως πολλοί γεωργοί είναι
ακόμα επιφυλακτικοί. Ο κ. Μι-
χαηλίδης ανέφερε πως ο θε-
σμός της συμβολαιακής γε-
ωργίας ξεκίνησε, ως βασική
λειτουργική αρχή μεταξύ των
γερμανικών συνεταιρισμών
και των μελών τους, τον 19ο
αιώνα. 
Ανέφερε, δε, στα πλεονεκτή-
ματά της για τον γεωργό, τον
περιορισμό του κινδύνου και
την πρόσβαση στη χρηματο-
δότηση και στα μειονεκτήματά
της, μεταξύ άλλων, την αδυ-

ναμία διαπραγμάτευσης και
την τήρηση των δεσμεύσεων. 
Για τη συμβολαιακή γεωργία
στην πράξη μίλησαν ο διευ-
θυντής της Emphyton, Γεώρ-
γιος Πουλτσίδης, με ιδιαίτερη
αναφορά στο κομμάτι της δεν-
δροκομίας και τις δυσκολίες
του, αλλά και ο διευθυντής
διασφάλισης ποιότητας της
εταιρείας «Μπάρμπα Στάθης»,
Χρήστος Μουρτζιόπουλος,
που τόνισε πως η επιχείρηση
πρώτη στην Ελλάδα καθιερώ-
νει στη δραστηριότητά της
τους όρους «ομάδες παραγω-
γών» και «συμβολαιακή γεωρ-
γία» και συνεργάζεται με 1.200
παραγωγούς. 

«Κλειδί» οι νέοι αγρότες
Στη βαρύτητα που δίνει η κυ-
βέρνηση στη διευκόλυνση και
ενθάρρυνση της εισόδου των
νέων ανθρώπων στον πρωτο-
γενή τομέα, αναφέρθηκε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων εγκαινιάζον-
τας την ημερίδα «Νεανική επι-
χειρηματικότητα, ευκαιρίες μέ-
σα από το Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης». 
«Όσο πιο νέα και φρέσκα μυα-
λά εισέρχονται στον πρωτογενή
τομέα στη χώρα μας, τόσο με-
γαλύτερο είναι το κέρδος για
τον τόπο μας» είπε ο κ. Τσαυ-
τάρης και συμπλήρωσε πως
η Ελλάδα έδωσε σκληρή μάχη
προκειμένου 2% του συνολικού
προϋπολογισμού, που θα λάβει
μέσω της νέας ΚΑΠ, να διατεθεί
αποκλειστικά και μόνο για τους
νέους αγρότες. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας
που καταβάλλεται για στήριξη
των νέων αγροτών –το 6% των
Ελλήνων παραγωγών είναι κά-
τω των 40 χρόνων– μέσω του
υπουργείου έχουν ενταχθεί
ήδη 12.000 άτομα με παλαι-
ότερες προκηρύξεις και τώρα,

σύμφωνα με τον κ. Τσαυτάρη,
θα ακολουθήσει νέα, ύψους
140 εκατ. ευρώ και θα ενταχ-
θούν άλλοι 8.000 και πλέον
νέοι άνθρωποι. 
Στόχος στη νέα προκήρυξη εί-
ναι να μειωθούν οι γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, ενώ με
την τροποποίηση της παλαιάς
ΚΥΑ, επιτυγχάνονται μείωση
του ύψους των προβλεπόμε-
νων επενδύσεων στη γεωργική
εκμετάλλευση από 50.000 ευ-
ρώ και άνω σε 25.000 ευρώ
και άνω, ώστε να είναι ρεαλι-
στικός ο στόχος της επένδυσης
και λόγω της κρίσης στη χώρα. 
Μεταξύ άλλων, το υπουργείο
στηρίζει και άλλες δράσεις,
όπως η εγκατάσταση νέων
αγροτών, που προβλέπει τη
χορήγηση κεφαλαίων σε
10.000 νέους αγρότες, οι οποίοι
βρίσκονται ήδη στην περιφέ-
ρεια, προκειμένου να παρα-
μείνουν εκεί και να αναπτύξουν
τη δική τους επιχείρηση στον
αγροδιατροφικό τομέα, το πρό-
γραμμα μίσθωσης αγροτικής

και κτηνοτροφικής γης. «Κά-
νουν λάθος όσοι επικαλούνται
ότι οι νέοι στην Ελλάδα δεν
στρέφονται στη γεωργία. Πε-
ρίπου 6.000 είναι εκείνοι που
τους τελευταίους μήνες "μπή-
καν" είτε στην παραγωγή είτε
στη μεταποίηση» σημείωσε. 
Αναφέρθηκε, επίσης και στη
νέα δράση εκπαίδευσης των
υποψηφίων αγροτών, ύψους
20 εκατ. ευρώ, για την εκπαί-
δευση και την επιμόρφωσή
τους σε νέα είδη και ποικιλίες
ή φυλές ζώων. 

                                ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αναγκαία η ανανέωση 
στον κτηνοτροφικό κλάδοΣυνολικά, στη φετινή

AGROTICA οι απλοί

επισκέπτες ήταν

αυξημένοι κατά

270% σε σχέση

με το 2012!

Τ
ην ανάγκη να επενδυθούν κονδύλια

για την εκπαίδευση των νέων κτηνο-
τρόφων στην πράξη και όχι μόνο στη
θεωρία, αλλά και να διατεθούν περισ-

σότεροι πόροι στην έρευνα, ώστε οι αρμόδιοι
επιστήμονες όχι μόνο να καθοδηγούν τους νέους
που εισέρχονται στον πρωτογενή τομέα, αλλά
και να τους εφοδιάζουν με νέες πρακτικές υπο-
γράμμισε, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας
Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), Στέλιος Βογιατζής,
με αφορμή σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της 25ης AGROTICA. 
Τονίζοντας την ανάγκη οι αγρότες και κτηνοτρόφοι
να μετεξελιχθούν σε επιχειρηματίες, ο κ. Βογιατζής
σημείωσε ότι πρέπει να ανανεωθεί ο κόσμος που
πλαισιώνει τον κλάδο, προσθέτοντας, μάλιστα,
ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο θα συνείσφερε σημαντικά
για την ενίσχυσή του, αλλά και για τον περιορισμό
της ανεργίας, προσφέροντας χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίες σε Έλληνες που βρίσκονται σε επαγγελματικό
αδιέξοδο. 

Ο ίδιος εξήρε, μεταξύ άλλων, τη σημασία
της ενίσχυσης της συνεργασίας όλων
των εμπλεκόμενων στον κλάδο της
κτηνοτροφίας και τόνισε τη σπουδαι-
ότητα των συνεργασιών μεταξύ των
ίδιων των κτηνοτρόφων. 
Τόνισε, επίσης, ότι τα ποσά που διατί-
θενται για τους Νέους Αγρότες είναι
μικρά και πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να
αποτελούν το 6% του συνόλου που
διατίθενται για τον αγροτικό τομέα,
δεδομένου ότι αντίστοιχο είναι το πο-
σοστό όσων ανήκουν στον πρωτογενή
τομέα και είναι κάτω των 40 χρόνων. 

Στήριξη στη χοιροτροφία
Μπορεί το χοιρινό κρέας στην Ελλάδα
να αποτελεί ασφαλή επιλογή για τους
Έλληνες καταναλωτές, ωστόσο η ποι-
ότητά του –όπως και η συνολική πα-
ραγωγή– θα ήταν ακόμα πιο υψηλή

εάν οι χοιροτρόφοι είχαν στήριξη για επενδύσεις
στις υποδομές τους, αλλά και γενετικό υλικό, το
οποίο αυτή τη στιγμή εισάγεται, με αποτέλεσμα
να είναι χαμηλού επιπέδου. Αυτά τόνισε ο κ.
Θωμάς Γκαζνάκης, ιδιοκτήτης μιας από τις πιο
σύγχρονες χοιροτροφικές μονάδες (τρεις συνολικά)
στη χώρα, με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας,
στη διάρκεια της ομιλίας του στο 5ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της AGROTICA. Η μονάδα του κ. Γκαζνάκη,
όπως και εκείνες σε Φιλιππιάδα και Κλειδί, έχουν
τη δυνατότητα να παράγουν με χοιρολύμματα
μεθάνιο και ηλεκτρική ενέργεια. 
Ο επιχειρηματίας χοιροτρόφος επισήμανε ότι η
έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού έχει δημιουργήσει
σειρά μεγάλων προβλημάτων στους χοιροτρόφους.

Εξάλλου, η «ανυπαρξία» ενιαίας στρατηγικής και
η «μηδενική» σύνδεση με την τεχνολογία, σε συν-
δυασμό με την υπερχρέωση των χοιροτρόφων,
έχει καταστήσει την άσκηση του επαγγέλματος
«ιδιαίτερα επίπονη». 
Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν προ-
γράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των χοι-
ροτρόφων, ο κ. Γκαζνάκης τόνισε ότι στις 500
περίπου μονάδες στην Ελλάδα απασχολούνται
30.000 άτομα, εκ των οποίων 60% είναι αλλοδαποί.
Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη
αφύπνισης των νέων, «οι οποίοι εάν θέλουν να
προκόψουν μέσω της οικονομικής κρίσης καλά
θα κάνουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή
τομέα», όπως είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας
πως «ο κλάδος της χοιροτροφίας έχει μεγάλες
προοπτικές ανάπτυξης και χρειάζεται φρέσκα
μυαλά που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν επι-
χειρηματικά». Επιπλέον, ο ίδιος ανέφερε ότι πριν
από κάποια χρόνια η Ελλάδα ήταν αυτάρκης σε
χοιρινό κρέας στο 75%, όμως το ποσοστό αυτό
σήμερα διαμορφώνεται σε 30%, καλύπτοντας
έτσι 40% των αναγκών της χώρας. Σημείωσε,
επίσης, ότι το μέσο κόστος παραγωγής είναι 110
με 120 ευρώ ανά 100 κιλά, ενώ η τιμή που πωλούν
φθάνει μέχρι και τα 160 ευρώ τα 100 κιλά. 

Σε ύφεση ο κλάδος
Από την πλευρά του ο επίκουρος καθηγητής
Τμήματος Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Γιώργος Βατζιάς, ανέφερε ότι οι
πρώτες καθετοποιημένες χοιροτροφικές μονάδες
εμφανίζονται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980
και τόνισε ότι ενώ ο κλάδος ακολουθούσε ανοδική
πορεία, την περίοδο 1983-1989 οι αθρόες εισαγωγές,
τα υψηλά επιτόκια και οι ανατοκισμοί, σε συνδυασμό
με την απουσία κεντρικής αγοράς κρέατος, τις
ελληνοποιήσεις, τη «φτωχή» κατάρτιση των πα-
ραγωγών και την έλλειψη εθνικής στρατηγικής,
έχουν οδηγήσει την ελληνική χοιροτροφία σε
ύφεση. 
Σημείωσε, δε, ότι οι χοιρομητέρες υπολογίζονται
σε πάνω από 50.000, αν και ο κ. Γκαζνάκης τόνισε
ότι δεν υπερβαίνουν τις 45.000. Ανέφερε, τέλος,
ότι με στοιχεία του 2012 υπάρχουν 1,099 εκατ.
χοίροι σε παραγωγή.

«Καμία ανάπτυξη που δεν θα

έχει διαρκώς ενσωματωμένη

την έρευνα και την τεχνολογία

δεν μπορεί να είναι βιώσιμη»,

τόνισε ο υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων



Την πρόθεσή τους για στενή συνερ-
γασία των δύο φορέων, προκειμένου

να υιοθετηθούν προτάσεις και να προ-
ωθηθούν συγκεκριμένες λύσεις σε θέ-
ματα κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο
την ταχύτερη και αποδοτικότερη εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων, επιβε-
βαίωσαν μετά από την προγραμματι-
σμένη συνάντησή τους οι διοικήσεις
Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ)
και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (ΙΚΑ), στα γραφεία του ΟΓΑ. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πι-
στοποίηση της αναπηρίας μέσω των
Κέντρων Πιστοποιήσεως Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), η απονομή συντάξεων με δια-
δοχικό χρόνο ασφάλισης και η αναμόρ-

φωση και απλούστευση διαδικασιών
που οδηγούν στη λύση χρόνιων προ-
βλημάτων συνταξιοδοτικών υποθέσεων,
που αφορούν στη Διακρατική Κοινωνική
Ασφάλιση. 
Ο διοικητής του ΟΓΑ, κ. Ξενοφών Βεργίνης,
τόνισε ότι η στενή συνεργασία αποτελεί
προϋπόθεση για την εξεύρεση λύσεων
για τα κοινά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι δύο Ασφαλιστικοί Φορείς,
ενώ δήλωσε ότι ανοίγονται πόρτες συ-
νεργασίας με το ΙΚΑ. Από την πλευρά
του ο διοικητής του ΙΚΑ, κ. Ροβέρτος
Σπυρόπουλος, χαρακτήρισε επιβεβλη-
μένη τη συνεργασία κα τη συνλειτουργία
των δύο φορέων προκειμένου να λυθούν
χρόνια προβλήματα, καθώς το ΙΚΑ και ο

ΟΓΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν
τον βασικό πυλώνα του κράτους πρόνοιας
στην Ελλάδα.  Στη σύσκεψη συμμετείχαν,
επίσης, ο υποδιοικητής του ΟΓΑ κ. Μιχάλης
Τζελέπης και στελέχη του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων. 
Από τη σύσκεψη προέκυψε, μάλιστα, η
συγκρότηση Ειδικών Ομάδων Εργασίας,
οι οποίες υπό την εποπτεία των Διοική-
σεων ΙΚΑ και ΟΓΑ, θα σχεδιάσουν και θα
προωθήσουν άμεσα προτάσεις για την
επίλυση των θεμάτων της Κοινωνικής
Ασφάλισης, καθώς και η συνεργασία των
υπηρεσιών ΙΚΑ και ΟΓΑ σε θέματα ψη-
φιοποίησης αρχείων και εκσυγχρονισμού
των μηχανογραφικών διαδικασιών, προς
όφελος των Ασφαλισμένων.
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Συνεργασία διοικήσεων ΟΓΑ και ΙΚΑ σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη, η απόφαση ένταξης των επι-

τυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες
Βοιωτίας, Δράμας, Ξάνθης, Έβρου-Άλεξανδρούπολης, Θε-
σπρωτίας, Ιωαννίνων, Σάμου και Σερρών, που υπέβαλαν
αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης
1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλ-
λοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, για την Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε
246 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 76,2%), για τη Δράμα ο αριθμός
των επιτυχόντων ανέρχεται σε 231 άτομα (επιτυχία 92%), στον
Έβρο οι επιτυχόντες είναι 361 (επιτυχία 95,8%), στη Θεσπρωτία
54 (επιτυχία 83,1%), στα Ιωάννινα 30 (επιτυχία 75%), στη Σάμο
55 (επιτυχία 94,6%) και τέλος στις Σέρρες ο αριθμός των επι-
τυχόντων ανέρχεται σε 404 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,6%).
Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Πε-
ριφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την
αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ των αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Ένταξη δικαιούχων στη δράση
για βιολογική γεωργία

Μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2014 θα μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι αλιείς να καταθέτουν σχετική

αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης μακρύπτερου
τόνου και ξιφία για το έτος 2014, στο αρμόδιο Τμήμα
Αλιείας Λέσβου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθυνθούν στο τηλέφωνο του Τμήματος Αλιείας
Λέσβου 22510/46667.

Πανελλήνιο συνέδριο για τις εξαγωγές ελαιολάδου 

Το τρίτο πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο «Εξαγωγές ελαιολάδου,
η πρόκληση του ελληνικού ελαιολάδου» θα πραγματο-
ποιηθεί στις 8 και 9 Μαρτίου 2013, στα πλαίσια της έκθεσης

«Ελαιοτεχνία» στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο στο
Ελληνικό.  Τα θέματα που θα συζητηθούν στο

συνέδριο είναι η προετοιμασία
εταιρείας ελαιολάδου και προ-

ϊόντος για μια επι-
τυχημένη εξαγω-
γική δραστηριό-
τητα, τιμολόγη-
ση προϊόντος,
inco terms δια-

σφάλιση πληρωμής, η κατοχύρωση εμπορικού σήματος, οι
μεταφορές εξαγωγικών προϊόντων, οι προϋποθέσεις για μια
επιτυχημένη και ανταγωνιστική εξαγωγική δραστηριότητα,
η διαδικαστικά δασμολογικά Κίνας - Ρωσίας, τα διαδικαστικά
δασμολογικά Αμερικής, η ασφάλιση εξαγωγικών κινδύνων,
χρηματοδότηση εξαγωγών, η μεσογειακή διατροφή «ισχυρό
εργαλείο για την προβολή ελληνικού ελαιόλαδου», export
branding: κατακτήστε τις διεθνείς αγορές με «όπλο» την
εικόνα, πολυπολιτισμικό μάρκετινγκ, συσκευασία του ελαι-
ολάδου ως συντελεστής προώθησης των εξαγωγών, ιδιαίτερες
απαιτήσεις εργαστηριακών αναλύσεων ανά εξαγωγικό στόχο,
ποιότητα ελαιολάδου κριτήριο για καλύτερες εξαγωγές κ.ά. 
Το συνέδριο απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία, παραγωγό,
τυποποιητή και έμπορο ελαιολάδου. 
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφω-

νο 210/7568888 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@eleotexnia.gr.
Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ/ημέρα.

Παράταση για κατάθεση αιτήσεων
αδειών αλίευσης τόνου και ξιφία

Η3η διοργάνωση της έκθεσης «Κρητική παράδοση», θα πραγ-
ματοποιείται από τις 10 έως τις 15 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα

του μετρό Συντάγματος στην Αθήνα, Σκοπός της έκθεσης είναι η
προβολή και η προώθηση των κρητικών προϊόντων απευθείας
στους καταναλωτές. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνα-
τότητα να δοκιμάσουν όλα τα παραδοσιακά προϊόντα που παράγει
η Κρητική γη και θα εκτίθενται στα περίπτερα των εκθετών-
παραγωγών και να αγοράσουν προϊόντα όπως: ελαιόλαδο, τυροκομικά

προϊόντα, παξιμάδια,
κρασί, τσικουδιά, μέ-
λι, γάλα, ζυμαρικά,
σφακιανές πίτες, κα-
λιτσούνια, ελιές κ.λπ.
Στο πλαίσιο της έκ-
θεσης θα πραγματο-
ποιηθούν διάφορες
εκδηλώσεις και χο-
ρευτικά με τη βοή-
θεια του Συλλόγου
Κρητών του Αιγάλεω. 

Ηδιαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής και κατα-
γραφής των λιανικών πωλήσεων των φυτοπρο-

στατευτικών προϊόντων στο πληροφοριακό σύστημα
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
είναι το κύριο θέμα της ημερίδας που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα,
στην αίθουσα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΓΕΩΤΕΕ), στη Λάρισα (Καψούρη 4). 
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο
Επαγγελματιών Γεωπόνων του νομού Λάρισας (ΣΕΓΝΛ)
και το ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος. 

Για περισσότε-
ρες πληροφο-
ρίες οι ενδια-
φερόμενοι
μπορούν να
απευθυνθούν
στο τηλέφωνο
24130/09126.

Ημερίδα για την ηλεκτρονική 
καταγραφή φυτοπροστατευτικών

Τα κρητικά προϊόντα κάνουν 
απόβαση στο Σύνταγμα
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ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΘΕΤΕΙ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Α
ναλαμβάνοντας τη διοίκηση σε

μια δύσκολη χρονική συγκυρία,
όπου η κρίση πλήττει και τον
πρωτογενή τομέα παραγωγής,

ο κ. Χαροκόπος έχει βάλει σκοπό να συ-
σφίξει τις σχέσεις του Συνεταιρισμού με
τους αγρότες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η
εμπιστοσύνη τους στο χώρο. Επιπλέον, η
τόνωση των εξαγωγών, η προώθηση της
έρευνας για καλύτερα προϊόντα και η επέ-
κταση στο χώρο του κρέατος είναι μέσα
στα σχέδια που θα προωθήσει. 

Το κρέας
«Η παρουσία μας στο λάδι και το τυρί
είναι πολύ καλή, ενώ από το κρέας απου-
σιάζουμε εντελώς», σημειώνει ο κ. Χαρο-
κόπος, αναλύοντας τα υπέρ και τα κατά
για την είσοδο στη νέα αυτή αγορά. Οι
ανάγκες που προκύπτουν από τον του-
ρισμό στο νησί είναι τόσο μεγάλες που
δεν καλύπτονται από την εγχώρια αγορά
και τα ξενοδοχεία της Κρήτης οδηγούνται
σε εισαγωγές κρέατος. 
Ήδη έχει εκπονηθεί μελέτη από τον Συ-
νεταιρισμό για μια καθετοποιημένη μονάδα
σφαγής ζώων και τυποποίησης κρέατος.
Επιπλέον, έχει βρεθεί χώρος για την επέν-
δυση αυτή που κοστολογείται στα 6,5
εκατ. ευρώ και μάλιστα η Περιφέρεια Κρή-
της προτίθεται να επενδύσει και αυτή σε
ένα κοινοπρακτικό σχήμα για την υλο-
ποίησή της. Για να καλυφθεί, όμως, το
υπόλοιπο ποσό αναζητείται κάποιο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα ή επιδότηση. Πρό-
γραμμα δεν έχει βρεθεί, καθώς η Κρήτη

και η Εύβοια έχουν εξαιρεθεί από αυτά
για συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως τα
σφαγεία. Η διοίκηση της Ένωσης θα ξεκι-
νήσει άμεσα επαφές για το θέμα, πάνω
στο οποίο εάν βρεθεί λύση, θα ανοίξουν
πενήντα νέες θέσεις εργασίας. 

Η έρευνα 
Η ΕΑΣ Ρεθύμνης εξάγει τυροκομικά προ-
ϊόντα και ελαιόλαδο σε χώρες όπως η
Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Κίνα,
η Γερμανία και η Αγγλία. Στόχος είναι η
αύξηση της γκάμας των προϊόντων που
προσφέρει και αυτό θα το επιδιώξουν
μέσα από την έρευνα. Μέσω ευρωπαϊκού
προγράμματος και σε συνεργασία με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα ξε-
κινήσουν την αναζήτηση για νέα προϊόν-
τα.
Το να έρθει πιο κοντά ο αγροτικός κόσμος
στον Συνεταιρισμό και να ανακτήσει την
εμπιστοσύνη του στο θεσμό είναι από τις

βασικές επιδιώξεις του κ. Χαροκόπου.
Όπως εξηγεί, πλέον οι αγρότες δεν μπορούν
να δανειστούν και να εξασφαλίσουν αγρο-
τικά εφόδια και ζωοτροφές. Ζητούν από
τον Συνεταιρισμό να τους στηρίξει, όσον
αφορά αυτά τα έξοδα, κάτι που είναι ιδι-
αιτέρως δύσκολο χωρίς τραπεζική χρη-
ματοδότηση. Γι’ αυτόν τον λόγο θα ανα-
ζητήσουν σχετικές συνεργασίες, έτσι ώστε
να μπορέσουν να παρέχουν στα 502 μέλη
τους τα απαραίτητα για την εκμετάλλευσή
τους. «Με την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κόσμου και την υπεραξία που θα δώσουμε
στο προϊόν», ο κ. Χαροκόπος εκτιμά πως
θα κερδίσουν το στοίχημα. 

Καινοτόμες δράσεις
Η Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανα-
πτύξεως Ρεθύμνου (ΑΣΕΑΡ) Α.Ε., μια από
τις τέσσερις εταιρείες του Συνεταιρισμού,
έχει αναπτύξει δύο καινοτόμες δράσεις,
τις οποίες θέλουν να προωθήσουν περαι-
τέρω.  Παράγουν ζωοτροφή από τα ελαι-
όφυλλα, ενώ στο Πυρηνελαιουργείο έχει,
επίσης, κατασκευασθεί και λειτουργεί και
μία μονάδα διαχωρισμού της εκχυλισμένης
ελαιοπυρήνας σε ψίχα και ξύλο για την
καλύτερη εκμετάλλευση της ελαιοπυρήνας
με τεχνολογία την οποία έχει αναπτυχθεί
από την ίδια την εταιρεία. Η ψίχα με προ-
σμίξεις που γίνονται και μετά από πελε-
τοποίηση, μετατρέπεται σε ζωοτροφή και
το εναπομείναν ξύλο, καύσιμο. Η διατρο-
φική αξία της ζωοτροφής αυτής είναι σαν
του καλαμποκιού, αλλά είναι 50% φθη-
νότερο από αυτό. 

Τους στόχους του και τις κινήσεις
για την περαιτέρω ανάπτυξη του
Συνεταιρισμού Ρεθύμνης αναλύει
στην «Παραγωγή» ο νέος
πρόεδρός της, κ. Νικήστρατος
Χαροκόπος. Μετά από είκοσι
χρόνια στο «τιμόνι» 
του Συνεταιρισμού, στα τέλη
Ιανουαρίου ο απερχόμενος κ.
Νίκος Μπιρλιράκης παρέδωσε τα
ηνία στο νέο πρόεδρο, ο οποίος
είναι έμπειρο στέλεχος της ΕΑΣ. 

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν ατομική αίτηση για την

παραχώρηση χρήσης δημοτικού βοσκοτόπου, που αφορά το
έτος 2014 ανά Δημοτική Ενότητα στο Δήμο Λέσβου. 
Μάλιστα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δήμου Λέσβου
προς τους κτηνοτρόφους, σημειώνεται ότι στην παραπάνω
προθεσμία δεν θα υπάρξει καμία παράταση. 
Η υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από
το αν το 2013 είχε υποβληθεί αντίστοιχη. Για τους κτηνοτρόφους
που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας,
σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λέσβου, δικαιούνται και πρέπει να αιτηθούν τα στρέμματα
που τους είχαν κατανεμηθεί το έτος 2012.
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τα κατά τόπους Δημοτικά
Καταστήματα και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1.Πρόσφατα ενημερωμένο μητρώο εκτροφής ζώων.
2.Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Λέσβου.
3. Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία»
για όσους αιτούνται κατανομή ως 2012.

Δηλώσεις κτηνοτρόφων 
για παραχώρηση βοσκοτόπων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Κατερίνης 

σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του

που θα γίνει την 1 Μαρτίου 2014, 

ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30 μ.μ. 

στο οικογενειακό κέντρο 

ΠΙΕΡΙΔΑ PALACE. 

Τιμή πρόκλησης 15,00 ευρώ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ήδη αναζητούνται πόροι για

επένδυση ύψους 6,5 εκατ.

ευρώ που θα επιτρέψει 

στον Συνεταιρισμό την είσοδο

στην αγορά κρέατος 

Νέος «καπετάνιος» στην ΕΑΣ 
Ρεθύμνης



Ο
ι πληρωμές αναμένονται

και φέτος στα τέλη Φλε-
βάρη, μετά την οριστι-
κοποίηση των παραδό-

σεων βάμβακος που έγιναν στα εκ-
κοκκιστήρια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου,
από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ,
περισσότερα από 850 εκατ. κιλά
βάµβακος, έναντι των 777.246.402
κιλών πέρυσι, έχουν παραδοθεί µέχρι
σήµερα. Η φετινή, καλή χρονιά οφεί-
λεται στις καιρικές συνθήκες, αλλά
και στο γεγονός ότι δεν παρουσιά-
στηκαν ασθένειες που να προσβάλ-
λουν το προϊόν. 
Επιπροσθέτως, ενώ κατά την περυ-
σινή εκκοκκιστική περίοδο καλλιερ-
γήθηκαν περισσότερα στρέµµατα
(κατά 400.000), η απόδοση ήταν ση-
µαντικά µικρότερη έναντι της φετινής.
Συγκεκριµένα, το 2013 σπάρθηκαν
συνολικά 2.470.571 στρέµµατα και

το 2012 2.853.512 στρ., ενώ φέτος
δεν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. στρέμματα. 

Τα εκκοκκιστήρια
Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία,
αλλά μειωμένα, σχεδόν οριακά κα-
θαρά κέρδη, παρουσιάζουν ως σύ-
νολο οι βιομηχανίες παραγωγής εκ-
κοκκισμένου βάμβακος που έκλεισαν
οικονομική χρήση την 30ή Ιουνίου
2013 και έχουν γνωστοποιήσει τα
οικονομικά τους αποτελέσματα για
την περίοδο 1/7/2012-30/6/2013,
σύμφωνα με την επεξεργασία των
στοιχείων που έκανε η διαδικτυακή
πύλη www.inr.gr. 
Πρόκειται για 21 επιχειρήσεις εκ-
κόκκισης βάμβακος που λειτουργούν
εκκοκκιστήρια στη Θεσσαλία, τη
Μακεδονία, τη Θράκη και το Νομό
Βοιωτίας. Οι εταιρείες αυτές απορ-
ροφούν περισσότερο από το 80%
του εγχώριου σύσπορου βάμβακος

και διαθέτουν σχεδόν το 90% της
παραγωγής τους στη διεθνή αγορά,
αφού η ελληνική κλωστοϋφαντουρ-
γία έχει συρρικνωθεί σε δραματικά
χαμηλά επίπεδα. 
Σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων
υπόψη μεταβολών που σημειώθηκαν
στη δομή ορισμένων επιχειρήσεων,
οι 21 βιομηχανίες κατέγραψαν αθροι-
στικές πωλήσεις αυξημένες κατά
12%, ύψους 429,97 εκατ. ευρώ. Ωστό-
σο, μόνο οι δέκα από τις 21 εταιρείες
αύξησαν τις πωλήσεις τους. 
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει
από στοιχεία της βάσης βιομηχανικών
οικονομικών δεδομένων www.inr.gr,
οι 21 εν λόγω επιχειρήσεις, στο σύ-
νολό τους σχεδόν οφείλουν μικρό
ή μεγαλύτερο μέρος των εσόδων
τους και στην παραγωγή βαμβακό-
σπορου, βαμβακόπιτας και βαμβα-
κέλαιου, καθώς και στην εμπορία
γεωργικών προϊόντων και αγροτικών
εφοδίων. 
Όσον αφορά την εκκοκκιστική πε-
ρίοδο 2013-2014, αυτή εξελίχθηκε,
ως γνωστόν, υπό δυσχερέστερες
συνθήκες για τις επιχειρήσεις, λόγω
έλλειψης τραπεζικών πιστώσεων,
πτωτικής πορείας των τιμών του
βάμβακος και αδύναμης διεθνούς
ζήτησης, η οποία οφείλεται σε προ-
βλέψεις διεθνών αναλυτών για εν-
δεχόμενη περαιτέρω πτώση των τι-
μών. Ωστόσο, η συγκομιδή του σύ-

σπορου βάμβακος ήταν καλύτερη
του αναμενομένου, τόσο ποιοτικά
όσο και ποσοτικά. 
Αδυνατώντας να εξασφαλίσουν οποι-
αδήποτε χρηματοδότηση, ορισμένα
εκκοκκιστήρια τέθηκαν προς ενοι-
κίαση ή προσφέρθηκαν να εργα-
στούν φασόν για άλλες, χρηματο-
οικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις.
Η συγκεντροποίηση του τομέα σε
λιγότερες επιχειρήσεις φαίνεται ότι
επιταχύνεται. 

Η ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) παρου-

σίασε έσοδα 8,06 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 4,2%, EBITDA 0,88 εκατ.
ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,47
εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και κα-
θαρά κέρδη 0,31 εκατ. ευρώ (0,05
εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά
κεφάλαια 6,35 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,74 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 13,9%. 

Η ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ (στη Βοιωτία)
έσοδα 5,99 εκατ. ευρώ, αυξη-

μένα κατά 13,2%, EBITDA 1,12 εκατ.
ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,72
εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ) και κα-
θαρά κέρδη 0,57 εκατ. ευρώ (0,65
εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 5,76 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,80 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 19,4%. 

Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. (στη Λάρισα)
έσοδα 99,06 εκατ. ευρώ, αυ-

ξημένα κατά 39,6%, EBITDA 2,66
εκατ. ευρώ (7,63 εκατ. ευρώ την προ-
ηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων
1,01 εκατ. ευρώ (6,74 εκατ. ευρώ)
και καθαρά κέρδη 0,52 εκατ. ευρώ
(4,75 εκατ. ευρώ), απασχολώντας
συνολικά κεφάλαια 45,71 εκατ. ευρώ
στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια
13,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του
μέσου ενεργητικού της τη χρήση
2012-2013 σε EBITDA είναι 5,8%. 

Η Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜ-
ΒΑΚΟΣ Α.Ε. (στην Ημαθία)

έσοδα 12,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα
κατά 3,8%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ
(0,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη
χρήση), κέρδη προ φόρων -0,40
εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ) και κα-
θαρά κέρδη -0,41 εκατ. ευρώ (-0,36
εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά
κεφάλαια 10,69 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 2,5%. 

Η ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία)
έσοδα 7,87 εκατ. ευρώ, μει-

ωμένα κατά 28,7%, EBITDA 0,03 εκατ.
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Στο ανώτερο δυνατό ύψος των 80,56 ευρώ ανά στρέμμα, 
από 72 ευρώ πέρυσι, αναμένεται να ανέλθει η φετινή πληρωμή
της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο βαμβάκι, καθώς οι Έλληνες
βαμβακοπαραγωγοί δεν υπερέβησαν φέτος το πλαφόν τ
ων 2,5 εκατ. στρεμμάτων. 

Τέλη Φλεβάρη η συνδεδεμένη στο βαμβάκιΤέλη Φλεβάρη η συνδεδεμένη στο βαμβάκι
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Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)
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(ίδια κεφάλαια 2,45 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA
είναι 5,8%. 

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΑΣ A.Ε. (στις Σέρρες) έσοδα

10,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
4,9%, EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (-0,05
εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση),
κέρδη προ φόρων 0,32 εκατ. ευρώ
(-0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη
0,18 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ),
απασχολώντας συνολικά κεφάλαια
7,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης
(ίδια κεφάλαια 4,15 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA
είναι 9,1%. 

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ AΒΕΕ (στην Καρδίτσα)

έσοδα 11,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα
κατά 12,8%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ
(0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη
χρήση), κέρδη προ φόρων -0,93 εκατ.
ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά
κέρδη -1,00 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ.
ευρώ), απασχολώντας συνολικά κε-
φάλαια 12,14 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,79 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 0,3%. 

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
A.Ε. (στην Καβάλα) έσοδα 25,00

εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,2%,
EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ.
ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρ-
δη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,33
εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01
εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), απα-
σχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,93
εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης

(ίδια κεφάλαια 4,37 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA
είναι 1,7%. 

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
A.Ε. (στην Πέλλα) έσοδα 10,66

εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,1%,
EBITDA 0,76 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ.
ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρ-
δη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,56
εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,25
εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ), απα-
σχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,83
εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης
(ίδια κεφάλαια 3,42 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA
είναι 13,1%. 

Η ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. (στη Ροδόπη)
έσοδα 5,11 εκατ. ευρώ, μειωμέ-

να κατά 52,1%, EBITDA -0,03 εκατ.
ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη χρήση), κέρδη προ φόρων -
0,25 εκατ. ευρώ (-0,59 εκατ. ευρώ)
και καθαρά κέρδη -0,25 εκατ. ευρώ
(-0,68 εκατ. ευρώ), απασχολώντας
συνολικά κεφάλαια 3,57 εκατ. ευρώ
στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια
1,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέ-
σου ενεργητικού της τη χρήση 2012-
2013 σε EBITDA είναι -0,9%. 

Η ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ
Α.Ε. (στη Ροδόπη) έσοδα 22,40

εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6%,
EBITDA 0,72 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ.
ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρ-
δη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,94
εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04
εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ), απα-
σχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,83
εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης
(ίδια κεφάλαια 8,55 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA
είναι 2,9%. 

Η ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ
ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη και

τη Λάρισα) έσοδα 85,33 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 16,4%, EBITDA 5,10
εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. ευρώ την προ-
ηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων
3,19 εκατ. ευρώ (2,09 εκατ. ευρώ) και
καθαρά κέρδη 2,46 εκατ. ευρώ (1,59
εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά
κεφάλαια 33,89 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 18,28 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 15%. Σε ενοποιημένη
βάση, από κοινού με ομοειδείς θυ-
γατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε
έσοδα 114,70 εκατ. ευρώ, EBITDA
6,87 εκατ. ευρώ και ίδια καθαρά
κέρδη 2,67 εκατ. ευρώ. 

Η ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩ-
ΣΤΑΣ ΑΒΕΕ (στην Καρδίτσα)

έσοδα 29,92 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 63,2%, EBITDA 0,70 εκατ. ευρώ
(-0,74 εκατ. ευρώ την προηγούμενη
χρήση), κέρδη προ φόρων -0,33 εκατ.
ευρώ (-1,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά
κέρδη -0,50 εκατ. ευρώ (-2,01 εκατ.
ευρώ), απασχολώντας συνολικά κε-
φάλαια 18,23 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,61 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 3,9%. 

Η ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΕΚΚΟΚ-
ΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ A.Ε. (στις

Σέρρες) έσοδα 4,57 εκατ. ευρώ, μει-
ωμένα κατά 15,6%, EBITDA -0,32 εκατ.
ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη χρήση), κέρδη προ φόρων -
0,66 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ)
και καθαρά κέρδη -0,65 εκατ. ευρώ
(-0,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας
συνολικά κεφάλαια 3,06 εκατ. ευρώ
στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια

-0,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέ-
σου ενεργητικού της τη χρήση 2012-
2013 σε EBITDA είναι -10,6%. 

Η ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσα-
λονίκη) έσοδα 0,20 εκατ. ευρώ,

μειωμένα κατά 95,3%, EBITDA -0,03
εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προ-
ηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων
-0,38 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ)
και καθαρά κέρδη -0,38 εκατ. ευρώ
(-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συ-
νολικά κεφάλαια 1,26 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -
0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του
μέσου ενεργητικού της τη χρήση
2012-2013 σε EBITDA είναι -2,2%. 

Η ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. (στη Λά-
ρισα) έσοδα 11,83 εκατ. ευρώ,

μειωμένα κατά 28,5%, EBITDA -0,14
εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ την προ-
ηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων
-0,36 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ)
και καθαρά κέρδη -0,36 εκατ. ευρώ
(-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συ-
νολικά κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -
0,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του
μέσου ενεργητικού της τη χρήση
2012-2013 σε EBITDA είναι -27,5%. 

Η ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. (στις Σέρρες)
έσοδα 20,82 εκατ. ευρώ, μει-

ωμένα κατά 2,2%, EBITDA 0,91 εκατ.
ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,11
εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ) και κα-
θαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,19
εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά
κεφάλαια 12,11 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,62 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 7,5%. 

Η MAVICOTTON ΕΠΕ (στη Θεσ-
σαλονίκη) έσοδα 2,10 εκατ. ευρώ,

μειωμένα κατά 16,9%, EBITDA 0,01
εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ την προ-
ηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων
0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και
καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,09
εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά
κεφάλαια 0,28 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,20 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 2,9%. 

Η SKL ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ A.Ε.
(στη Βοιωτία), η οποία προήλθε

από συγχώνευση και δημοσίευσε ισο-
λογισμό με μη συγκρίσιμα στοιχεία
για την προηγούμενη χρήση, έσοδα
25,11 εκατ. ευρώ, EBITDA 1,25 εκατ.
ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ.
ευρώ και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ.
ευρώ, απασχολώντας συνολικά κε-
φάλαια 31,31 εκατ. ευρώ στο τέλος
της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,14 εκατ.
ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενερ-
γητικού της τη χρήση 2012-2013 σε
EBITDA είναι 4%. 

ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ την προηγού-
μενη χρήση), κέρδη προ φόρων -
0,66 εκατ. ευρώ (-0,61 εκατ. ευρώ)
και καθαρά κέρδη -0,70 εκατ. ευρώ
(-0,66 εκατ. ευρώ), απασχολώντας
συνολικά κεφάλαια 7,86 εκατ. ευρώ
στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια
3,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέ-
σου ενεργητικού της τη χρήση 2012-
2013 σε EBITDA είναι 0,4%. 

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑ-
ΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥ-

ΣΗΣ Α.Ε. (στη Βοιωτία) έσοδα 19,81
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,1%,
EBITDA 0,94 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ.
ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρ-
δη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (ορια-
κά θετικά) και καθαρά κέρδη 0,02
εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απα-
σχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,65
εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης
(ίδια κεφάλαια 5,96 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA
είναι 8%. 

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΒΕΕ (στην Ημαθία) έσοδα

12,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
11,6%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,53
εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση),
κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ
(0,59 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη
0,03 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ),
απασχολώντας συνολικά κεφάλαια
4,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης

Η φετινή καλή χρονιά οφείλεται στις καιρικές

συνθήκες, αλλά και στο γεγονός ότι

δεν παρουσιάστηκαν ασθένειες 

που να προσβάλλουν το προϊόν



T
α στοιχεία έδωσε στη δη-

μοσιότητα ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Μηχανη-

μάτων (ΣΕΑΜ) Σάββας Μπαλου-
κτσής, μιλώντας σε ημερίδα που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος, στο πλαί-
σιο της έκθεσης «Agrotica», με θέμα
«Εκμηχάνιση ελληνικής γεωργίας:
Μονόδρομος για εκσυγχρονισμό
και ανταγωνιστικότητα». 
Όπως τόνισε, με βάση τις μελέτες
του ΣΕΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη και
τα τελευταία στοιχεία της αγοράς
του 2013, στην Ελλάδα έχουμε ενεργά
περίπου 180.000 τρακτέρ εκ των
οποίων: 
� Το 24,1% είναι ηλικίας μέχρι 15

ετών, είναι δηλαδή τα τελευταία
μηχανήματα που μπήκαν στην
αγορά μετά το 1998,

� ποσοστό 24,2% είναι ηλικίας με-
ταξύ 16-25 ετών, δηλαδή τρακτέρ
που μπήκαν στην αγορά από το
1989 μέχρι και το 1998,

� ποσοστό 49,6%, δηλαδή κάτι λι-
γότερα από τα μισά, είναι ηλικίας
από 26-40 ετών, μπήκαν δηλαδή
στην αγορά από το 1974 μέχρι
και το 1988, ενώ 

� υπάρχει και ένα ποσοστό 2,1%
που είναι πάνω από 40 ετών, δη-
λαδή εισήχθησαν πριν το 1974! 

Η μέση ηλικία όλων αυτών των τρα-
κτέρ είναι περίπου 25 ετών, σημαντικά

υψηλότερη από τη μέση ηλικία σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
ένα σημαντικό ποσοστό, κοντά στο
40%, δεν διαθέτει τετρακίνηση και
αντίστοιχος αριθμός δεν έχει σύστημα
προστασίας κατά την ανατροπή, μιας
και δεν διαθέτει ούτε καμπίνα ασφα-
λείας ούτε καν πλαίσιο ασφαλείας. 
«Προκύπτει, λοιπόν, το συμπέρασμα
ότι τα τρακτέρ στην Ελλάδα είναι γε-
ρασμένα ηλικιακά, παρωχημένης τε-
χνολογίας, έχουν αυξημένο κόστος
συντήρησης και λειτουργίας, ρυπαί-
νουν το περιβάλλον και δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης
τόσο για τον χειριστή όσο και για τους
γύρω του» υπογράμμισε ο κ. Μπα-
λουκτσής. Εκτιμώντας τις αιτίες της
κατάστασης, αναφέρθηκε στη κακή
διαχείριση του Μέτρου 121 του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013, στην πολιτική των επιδο-
τήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και στην οικονομική κρίση της τελευ-
ταίας 5ετίας που συνέδραμε και αυτή
στην υποχώρηση της εκμηχάνισης. 
Εξέφρασε, ωστόσο, την αισιοδοξία
του για την ανάκαμψη της αγοράς,
διευκρινίζοντας ότι από τις 7.700 αι-
τήσεις για ένταξη σε επενδυτικά προ-
γράμματα του Ταμείου Αγροτικής Επι-
χειρηματικότητας, οι 5.500 περιλαμ-
βάνουν και την αγορά τρακτέρ.
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Eνέος, Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός (ΓΤΟ), ο αραβόσιτος
TC1507 του αμερικανικού ομίλου Pioneer, πρόκειται να εγκριθεί

την ερχόμενη εβδομάδα για καλλιέργεια στην Ε.Ε., χάρη στην αποχή
της Γερμανίας, η στάση της οποίας ισοδυναμεί με συμφωνία. «Η
Γερμανία περνάει από την καταψήφιση (της έγκρισης της καλλιέργειας)
στην αποχή», δήλωσαν χαρακτηριστικά πηγές της Ε.Ε. στο Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων. 
Οι υπουργοί της Ε.Ε., αρμόδιοι για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, πρόκειται
να πάρουν θέση σχετικά με την έναρξη της καλλιέργειας αυτού του
ΓΤΟ στη διάρκεια συνεδρίασης την ερχόμενη Τρίτη, στις Βρυξέλλες. 
Αν η γερμανική κυβέρνηση απόσχει κατά την ψηφοφορία αυτή,
αυτό θα ισοδυναμεί με συμφωνία της στο αίτημα για την έγκριση
της καλλιέργειας. «Αν δεν υπάρξει ενισχυμένη πλειοψηφία εναντίον
του αιτήματος, επειδή ένα κράτος απέχει, τότε θα εγκριθεί αυτομάτως»,
εξήγησε ο Τόνιο Μποργκ σε συνέντευξή του στο Vieuws, έναν
ιστότοπο στο Ίντερνετ που ειδικεύεται στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
Η Γαλλία, η οποία τάσσεται εναντίον της έγκρισης της καλλιέργειας
αυτού του ΓΤΟ, υπολόγιζε στην υποστήριξη του Βερολίνου. Σύμφωνα,
μάλιστα, με Ευρωπαίο διαπραγματευτή, η Γερμανία είχε συνταχθεί
αρχικά με τη Γαλλία, αφήνοντας για πρώτη φορά να διαφανεί η πι-
θανότητα να απορριφθεί η έγκριση. Ωστόσο, ο μεγάλος συνασπισμός
του οποίου ηγείται η Άνγκελα Μέρκελ είναι διχασμένος στο θέμα
και επειδή δεν υπάρχει συμφωνία θα δοθεί εντολή στον αντιπρόσωπό
του να απόσχει κατά την ψηφοφορία της ερχόμενης Τρίτης.

Θέμα με… παρελθόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέφερε τον περασμένο Νοέμβριο αυτό
το ακανθώδες θέμα, αφού καταδικάσθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο για τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στη διαδικασία έγκρισης,
η οποία άρχισε το 2001 και έχει μπλοκαριστεί από το 2009, εξαιτίας
των διαφωνιών μεταξύ των κρατών. Τότε, έξι χώρες είχαν ψηφίσει
υπέρ της έγκρισης (Βρετανία, Ισπανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ρουμανία
και Εσθονία), δώδεκα κατά –μεταξύ των οποίων η Γαλλία– και εννέα,
μεταξύ των οποίων η Γερμανία, είχαν απόσχει. 
Ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Στεφάν Λε Φολ, επανέλαβε την απο-
φασιστικότητα της Γαλλίας να εμποδίσει την καλλιέργεια αυτή στα
χωράφια της Ε.Ε. και να μεταρρυθμίσει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.
Το Παρίσι αρνείται να εγκρίνει αυτό το καλαμπόκι «για λόγους ουσίας»
και επειδή η επιχείρηση δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα της
EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) «να ορίσει έναν
ορισμένο αριθμό κανόνων (...) για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις». 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κι αυτό να απορριφθεί το αίτημα
έγκρισης με 385 ψήφους, έναντι 201 και 35 αποχές. Τέσσερις Γενετικά
Τροποποιημένοι Οργανισμοί έχουν λάβει έγκριση για να καλλιεργούνται
εντός της Ε.Ε., αλλά ένας μόνο καλλιεργείται ακόμη σε ορισμένα
κράτη, ο αραβόσιτος MON810 του αμερικανικού ομίλου Monsanto,
ο οποίος ζήτησε την ανανέωση αυτής της έγκρισης. Η καλλιέργεια
των άλλων δύο αραβοσίτων (BT176 και T25) και της πατάτας Amflora
έχουν εγκαταλειφθεί.

«Παράθυρο» για καλλιέργεια 
μεταλλαγμένου αραβόσιτου στην Ε.Ε.

Ένα σημαντικό ποσοστό 

των τρακτέρ, κοντά 

στο 40%, δεν διαθέτει

τετρακίνηση και

αντίστοιχος αριθμός δεν

έχει σύστημα προστασίας

κατά την ανατροπή! 

«Γερασμένος», ρυπογόνος και χωρίς να πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις ασφαλούς χρήσης είναι ο ελληνικός «στόλος»
των γεωργικών τρακτέρ, η πώληση των οποίων την τελευταία
πενταετία σημείωσε καθίζηση 80%. 

ΣΤΑ 25 ΕΤΗ Η ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Γερασμένος ο ελληνικός
στόλος των τρακτέρ 
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Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ 

Μ
ε την απόφαση εκσυγ-

χρονίζεται και ενισχύε-
ται το θεσμικό πλαίσιο
για τις παραπάνω κα-

τηγορίες οίνων, καθώς με αυτή: 
8 Εισάγεται μια νέα, διαφανής και
σαφής διαδικασία αναγνώρισης και
προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων,
η οποία σύμφωνα και με τον Καν.
(ΕΚ) 1308/2013 είναι πλέον ενιαία
για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και γίνεται σε επίπεδο
Ε.Ε. και όχι σε εθνικό. 
8Εισάγεται, για πρώτη φορά, η έν-
νοια του «Μητρώου εγκεκριμένων
επιχειρήσεων παραγωγής οίνων
ΠΟΠ και ΠΓΕ» με σαφείς υποχρεώσεις
και δικαιώματα και σαφές πλαίσιο
λειτουργίας και ελέγχου αυτών, θε-
σπίζοντας ένα ισότιμο και δίκαιο
επίπεδο ανταγωνισμού όλων των
επιχειρήσεων.
8Εισάγεται, για πρώτη φορά, η δυ-
νατότητα χρήσης του ονόματος μιας
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
από αυτή της Προστατευόμενης Γε-
ωγραφικής Ένδειξης ή Ονομασίας
Προέλευσης με απλή και σαφή δια-
δικασία.
8 Θεσμοθετείται η διαδικασία κυ-
κλοφορίας των ποικιλιακών οίνων
(οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη

που μπορούν να φέρουν στην ετικέτα
τους την ποικιλία αμπέλου και το
έτος εσοδείας), δίνοντας νέες διε-
ξόδους στην αμπελοοινική μας πα-
ραγωγή. 
8 Παρέχεται, υπό όρους, η αρμο-
διότητα στην Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟ-
ΑΟ) για την πραγματοποίηση αμε-
ρόληπτων γευστικών δοκιμών των
υπό πιστοποίηση οίνων ΠΟΠ. 
8 Εισάγεται το καθεστώς της κοι-
νοποίησης των ετικετών των οίνων

αυτών στις αρμόδιες αρχές, ώστε
να σταματήσει το φαινόμενο των
παράτυπων και παραπλανητικών
ετικετών, εξασφαλίζοντας τον ισότιμο
ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα. 
8Προβλέπεται ένα σαφές, διάφανο
και αποτελεσματικό σύστημα επι-
θεωρήσεων, συστάσεων συμμόρ-
φωσης και όπου απαιτείται διοικη-
τικών κυρώσεων, το οποίο εξασφα-
λίζει σε μεγάλο βαθμό την αμερο-
ληψία των αρχών, το δίκαιο και υγιή

ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και
την αποτελεσματική προστασία των
ονομασιών προέλευσης και των γε-
ωγραφικών ενδείξεων. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι το θεσμικό
πλαίσιο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο
μακράς διαβούλευσης με τους φορείς
του κλάδου και εντατικών προσπα-
θειών του ΥπΑΑΤ, με στόχο να εξα-
σφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συ-
ναίνεση. 
«Οι δεσμεύσεις μας για τη στήριξη
και την προώθηση των προϊόντων
που έχουν ταυτότητα και ποιότητα
άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο
παραγωγής τους και για τη δημι-
ουργία ενός ισχυρού εθνικού πλαι-
σίου για την ανάδειξη και προστασία
των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ γίνονται
πραγματικότητα», δήλωσε ο κ. Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την
υπογραφή της ΚΥΑ, προσθέτοντας
ότι «τα Προϊόντα Ονομασίας Προ-
έλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης
δίνουν προστιθέμενη αξία στην
αγροτική μας παραγωγή, αναδει-
κνύουν το δεσμό του παραγωγού
με τον καταναλωτή, έχουν τεράστια
σημασία για το εξαγωγικό εμπόριο
της χώρας μας και αποτελούν βασική
μας προτεραιότητα στην Ελληνική
Προεδρία».

Ένα σύγχρονο, καινοτόμο και
αποτελεσματικό νομικό
πλαίσιο για την αναγνώριση,
προστασία και έλεγχο 
των οίνων Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ), Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης 
(ΠΓΕ) και των οίνων χωρίς
γεωγραφική ένδειξη που
μπορούν να φέρουν στην
ετικέτα τους την ποικιλία
αμπέλου και το έτος
εσοδείας (Ποικιλιακοί Οίνοι),
εισάγει Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), που
υπέγραψε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 
Αθανάσιος Τσαυτάρης. 

Μονάδα που θα καλύπτει
τις ανάγκες της παρα-

γωγικής διαδικασίας του φυτού
στέβια στην περιοχή του Νο-
μού Καρδίτσας, θα εγκατα-
σταθεί στον οικισμό «Κόμπε-
λος», σε κτίριο επιφάνειας 250
τ.μ., που ήδη έχει μισθώσει ο
«Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέ-
βιας» από τον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό Φαναρίου, της ομώ-
νυμης Τοπικής Κοινότητας του
Δήμου Μουζακίου.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης των αιτήσεων
που υποβλήθηκαν στο «LEA-
DER», η μονάδα του «Α.Σ. Στέ-
βιας» εντάσσεται στο πρό-
γραμμα, με προϋπολογισμό
260.000 ευρώ και ποσοστό
ενίσχυσης 50%.  Από τις πρώ-
τες μέρες της ίδρυσης του Συ-

νεταιρισμού δόθηκε μεγάλη
βαρύτητα στην οργάνωση της
παραγωγικής διαδικασίας.
Έτσι, εξασφαλίστηκε η προ-
μήθεια των κατάλληλων σπό-
ρων, οργανώθηκε η συνερ-

γασία με εξειδικευμένο φυ-
τώριο της Λάρισας για την πα-
ραγωγή των φυτών στέβιας
και έγινε η φύτευση σύμφωνα
με τις οδηγίες των ειδικών σε
14 αγροτεμάχια που είναι διε-

σπαρμένα σε όλο το Νομό
Καρδίτσας. 
Στο τέλος της καλλιεργητικής
περιόδου πραγματοποιήθηκε
η συγκομιδή και η αποξήραν-
ση των φυτών. 
Η βασική προτεραιότητα του
Συνεταιρισμού είναι η παρα-
γωγή ποιοτικών και πιστοποι-
ημένων προϊόντων. Προϋπό-
θεση γι’ αυτό είναι η παρακο-
λούθηση και η τεκμηρίωση
όλων των φάσεων της παρα-
γωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό
ο Συνεταιρισμός απέστειλε
δείγματα αποξηραμένων φύλ-
λων για τις απαραίτητες ανα-
λύσεις σε εξειδικευμένο και
διαπιστευμένο εργαστήριο.
Για τις αναλύσεις επιλέχτηκαν
14 τυχαία δείγματα αποξηρα-
μένων φύλλων, ένα από κάθε

αγροτεμάχιο. Η περιεκτικότητα
των δειγμάτων στους βασικούς
γλυκοζίτες στεβιόλης (στεβιο-
σίδη και ρεμπαουδιοσίδη Α)
κυμαίνεται μεταξύ 8,1-10%. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα,
σύμφωνα με τα στελέχη του
Συνεταιρισμού, επιβεβαιώνουν
την αισιοδοξία για τη δυνα-
τότητα αποδοτικής καλλιέρ-
γειας του φυτού στο Νομό
Καρδίτσας, καθώς και για τη
μεταποίηση και την παραγωγή
τελικού προϊόντος υψηλής
ποιότητας. 
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου Στέβιας, Γεώργιος Ν.
Κουλοσούσας, η μονάδα αυτή
θα εκχυλίζει αποξηραμένα
φύλλα στέβιας, χωρίς οργα-

νικούς διαλύτες, βασισμένη
στην πράσινη ενέργεια, σύμ-
φωνα με τη μέθοδο που εφαρ-
μόστηκε στο εργαστήριο του
επίκουρου καθηγητή Μηχα-
νικής Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ
Λάρισας, Κώστα Πετρωτού. 
Πρόκειται για μια μονάδα πα-
ραγωγής γλυκοζιτών στεβιό-
λης, χαμηλής όχλησης, όπου
μετά την εκχύλιση το διάλυμα
υποβάλλεται σε διαδικασία
φιλτραρίσματος, διαχωρισμού
των γλυκοζιτών στεβιόλης
από άλλες ουσίες, αποχρω-
ματισμού και συμπύκνωσης
του διαλύματος, προκειμένου
να παραχθεί διάλυμα περιε-
κτικότητας 60% γλυκοζιτών
στεβιόλης (σιρόπι) καθαρό-
τητας άνω του 95%. 

Η στέβια «κατακτά» την Καρδίτσα

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)



Τ
ώρα είναι η εποχή της πα-

τάτας και ήδη σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας έχει αρχίσει
η καλλιέργεια. Από την Κρή-

τη μέχρι το Νευροκόπι η πατάτα απο-
τελούσε μια από τις βασικές καλλιέρ-
γειες για επαγγελματίες αγρότες και
μη. Αν και στη χώρα μας από την
εποχή του Καποδίστρια υπάρχει σχε-
τική εμπειρία, η καλλιέργεια έχει
πολλά μυστικά που έχουν σχέση με
την ποιότητα του προϊόντος, αλλά
και με το ύψος της παραγωγής. 
Αν και από περιοχή σε περιοχή δια-
φέρουν τα δεδομένα τόσο για τη
φύτευση όσο και για τη συγκομιδή,
ο παραγωγός θα πρέπει να ακολου-
θήσει συγκεκριμένες πρακτικές κατά
την προετοιμασία του εδάφους,
αλλά και την επιλογή σπόρου. 
Στις νότιες περιοχές της χώρας η
φύτευση μπορεί να έχει αρχίσει από
το Δεκέμβριο, ωστόσο συνεχίζεται
έως τον Απρίλιο στις βόρειες πε-
ριοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην Κεντρική Ελλάδα φυτεύεται
το Φεβρουάριο, στην Τρίπολη, το
Αμύνταιο, τη Μακεδονία και τη Θρά-
κη το Μάρτιο, ενώ οι πιο γνωστές
πατάτες της Νάξου και του Νευρο-
κοπίου φυτεύονται το Μάιο. 
Ο χρόνος που απαιτείται από την
ώρα της φύτευσης μέχρι τη συγκο-
μιδή, κυμαίνεται από τρεις έως τέσ-
σερις μήνες, ανάλογα με την ποικιλία
και τις καιρικές συνθήκες που θα
επικρατήσουν σε όλη τη διάρκεια
του κύκλου της παραγωγής. Η πα-
τάτα ευδοκιμεί σε ελαφρά και βαθιά
εδάφη, με άφθονη οργανική ουσία
και με pH 5 έως 6,5. 
Πριν φτάσουμε στη φύτευση, όμως,
οι παραγωγοί θα πρέπει να αποφεύ-
γουν τα κτήματα εκείνα στα οποία
διαπιστώθηκαν προσβολές από νη-
ματώδεις ή από το βακτήριο καραν-
τίνας. Εάν έχουμε τέτοια φαινόμενα,
εγκαταλείπουμε την καλλιέργεια για
τουλάχιστον τρία χρόνια και τα συγ-
κεκριμένα κτήματα θα πρέπει να
σπαρθούν με σιτηρά ή ψυχανθή,
ώστε να ενισχυθεί το έδαφος. 

Προετοιμασία
Αφού γίνει η σωστή επιλογή των
κτημάτων για φύτευση, σειρά έχει
η προετοιμασία του εδάφους, το
οποίο χρειάζεται –για σωστά απο-
τελέσματα– επιμέλεια και φροντίδα.
Ο παραγωγός θα πρέπει πριν από
τη φύτευση να απομακρύνει όλα

τα υπολείμματα της παλαιάς φυτείας
πατάτας ή άλλης καλλιέργειας και
να καταπολεμήσει όλα τα ζιζάνια,
όπως και των αυτοφυών φυτών από
ξεχασμένους κονδύλους. 
Το δεύτερο στάδιο για τον παραγωγό
είναι να εξετάσει το ζήτημα της λί-
πανσης σε συνεργασία με γεωπόνο
που γνωρίζει καλά την περιοχή και
τις τοπικές συνθήκες. Κάθε έδαφος
έχει συγκεκριμένες ανάγκες λίπανσης
και για τη μεγιστοποίηση των απο-
τελεσμάτων στις συστηματικές καλ-
λιέργειες μεγάλων εκτάσεων πατάτας
είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός φυ-
τοθρεπτικής διαχείρισης και κατόπιν
εργαστηριακών αναλύσεων από ει-
δικό. 
Η καλλιέργεια της πατάτας έχει ση-
μαντικές λιπαντικές απαιτήσεις, επει-
δή το ριζικό της σύστημα είναι πε-
ριορισμένο και σε μικρή σχετικά
χρονική περίοδο παράγει μεγάλες
ποσότητες κονδύλων. Σε εδάφη όξι-
να (με pH μέχρι 5,5), όπου η πατάτα
ευδοκιμεί πολύ καλά, χρειάζεται
προσθήκη μαγνησίου. Όμως σε πε-
ρισσότερο όξινο περιβάλλον μπορεί
να εκδηλωθεί τοξικότητα μαγνησίου
και γι’ αυτό χρειάζεται ασβέστωση. 
Οι μέσες απαιτήσεις λίπανσης για
απόδοση 4 τόνων κονδύλων πατάτας
υπολογίζονται ως εξής: (κιλά στοι-
χείων ανά στρέμμα), Άζωτο (Ν) 16-
24, Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 12-16, Κάλιο
(Κ2Ο) 4-6 και Μαγνήσιο (MgO) 4-6.
Στη βασική λίπανση δίδονται το πε-
ρισσότερο άζωτο, ο φωσφόρος, το
κάλιο και το μαγνήσιο. Η συμπλη-
ρωματική αζωτούχα λίπανση χο-
ρηγείται τμηματικά. 

ΟΛΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
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Ηκαλύτερη πρακτική φυτέματος,
που θα δημιουργούσε άριστες

συνθήκες εδαφικής υγρασίας και οξυ-
γόνου στο ριζόστρωµα και στο «φυτό»
(πατατόσπορο), µε µικρό ποσοστό
σκάρτων πατατών (πράσινων κ.λπ.),
είναι η φύτευση του «φυτού» ξέβαθα
(π.χ. 12-15 εκατ.) και η διενέργεια
συμπληρωματικού παραχώματος λίγο
πριν την εμφάνιση των φυτών στην
επιφάνεια του εδάφους (φύτρωμα). 
Η σωστή απόσταση κατά το φύτεμα
είναι ουσιαστική για αύξηση της πο-
σότητας, αλλά και για τη βελτίωση της
ποιότητας της παραγωγής. H απόσταση
μεταξύ των γραμμών είναι, συνήθως,
70-75 εκατοστά, ενώ πάνω στη γραμμή
ανάλογα με την ποικιλία 30-40 εκατοστά. 

Ο χρόνος που απαιτείται

από την ώρα 

της φύτευσης μέχρι 

τη συγκομιδή, κυμαίνεται

από τρεις έως τέσσερις

μήνες, ανάλογα με 

την ποικιλία και

τις καιρικές συνθήκες

που θα επικρατήσουν 

σε όλη τη διάρκεια του

κύκλου της παραγωγής

Η πατάτα, 
τα τελευταία
τουλάχιστον 
180 χρόνια, ήταν 
για τη χώρα μας 
μια καλλιέργεια που
κάλυπτε βασικές
διατροφικές ανάγκες.
Σήμερα, αν και στη
χώρα μας εισάγονται
πατάτες από διάφορες
γειτονικές χώρες, 
οι προοπτικές είναι
καλές για τον
παραγωγό που
οργανώνει σωστά 
την καλλιέργεια.

Πατάτα: Τα μυστικά μιας καλλι    



Επιλογή σπόρου και φύτευση
Και αφού λυθεί το θέμα της σωστής
προετοιμασίας του εδάφους, θα
πρέπει να γίνει και σωστή επιλογή
του πατατόσπορου. Ο σπόρος πρέπει
να είναι πιστοποιημένος από τα κα-
ταστήματα γεωργικών εφοδίων, τα
οποία λειτουργούν κατόπιν αδείας
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. 
Για τη φύτευση χρησιμοποιούμε
ολόκληρους τους κονδύλους. Εάν
χρειάζεται να τους τεμαχίσουμε,
τότε απολυμαίνουμε (μετά από κάθε
κοπή) το μαχαίρι σε μπλε οινόπνευμα
ή σε υδατικό διάλυμα φορμόλης
5%, ώστε να μη μεταφέρουμε στον
κόνδυλο μικρόβια. Τα φύτρα των
κονδύλων πρέπει να είναι κοντό-
χοντρα και γερά, μήκους περίπου
1,5 εκατοστού. Πριν τη φύτευση
«βαπτίζουμε» τους κονδύλους και
τα μέρη των κονδύλων (για φύτευση)
σε υδατικό διάλυμα κατάλληλου
μυκητοκτόνου, για να προλάβουμε
προσβολές παθογόνων που προ-
καλούν σήψεις του υπόγειου μέρους
του φυτού της πατάτας. Το έδαφος
πρέπει να είναι στο ρόγο του. Το
βάθος φύτευσης είναι 15 εκατοστά
περίπου. 
Η φύτευση γίνεται όταν το έδαφος
έχει θερμοκρασία πάνω από 5οC. Η
ιδανική θερμοκρασία για την ανά-

πτυξη των φυτών είναι μεταξύ 21-
22 βαθμών Κελσίου. Χαμηλές θερ-
μοκρασίες κατά τη διάρκεια της
βλάστησης καθυστερούν την ανά-
πτυξη, ενώ συγχρόνως ευνοούν την
ανάπτυξη βακτηριολογικών και μυ-
κητολογικών ασθενειών. 
Η φυτεία δεν αντέχει σε θερμοκρα-

σίες κάτω του -1οC, ενώ απαιτεί βρο-
χοπτώσεις περίπου 400 χιλιοστών.
Σε περίπτωση ξηρασίας και υψηλών
θερμοκρασιών χρειάζεται πότισμα,
ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανά-
πτυξης των φυτών, μέχρι την έναρξη
σχηματισμού των κονδύλων. 
Για το σχηματισμό των κονδύλων
κατάλληλες θερμοκρασίες είναι 16-
18οC. Όταν αρχίζει ο σχηματισμός
των κονδύλων, θερμοκρασίες πάνω
από 21οC μειώνουν τις αποδόσεις. 

Ανάπτυξη
Για να έχουμε εξασφαλισμένη τη
γρήγορη και κανονική ανάπτυξη
του φυτού, πρέπει ο σπόρος να το-
ποθετείται σε ευνοϊκό περιβάλλον.
Το έδαφος πρέπει να είναι σχετικά
ψιλοχωµατισµένο, να έχει κανονική
υγρασία και να µην έχει μεγάλους
σβόλους. Αν το έδαφος είναι πολύ
στεγνό, τότε πρέπει να γίνει πριν
την καλλιέργεια µε περιστροφικές
τσάπες ένα πότισμα του χωραφιού
και να ακολουθήσει η φύτευση, όταν
τούτο βρίσκεται σε κατάλληλη κα-
τάσταση από πλευράς υγρασίας. 
Ανάλογα με το έδαφος γίνεται η άρ-
δευση, ενώ η ποσότητα του νερού
εξαρτάται από το ποσοστό της υγρα-
σίας που έχει εκείνη τη στιγµή το
χώμα, έτσι ώστε κατά την καλλιέργεια
µε περιστροφικές τσάπες να µη φαί-
νεται στην επιφάνεια ξηρό έδαφος. 
Όποιος επιλέξει το ξέβαθο φύτεμα
που φτάνει τα 18 εκατοστά, θα πρέπει
να γνωρίζει ότι αυτός ο τρόπος αφο-
ρά, κυρίως, τα βαριά εδάφη, ενώ
στα ελαφρά ο πατατόσπορος φυ-
τεύεται κάπως βαθύτερα (π.χ. 15-
20 εκατ.). 
Ο τρόπος φυτέματος εξαρτάται και
από τις ποικιλίες. Ποικιλίες, όπως η
«Μαρφόνα», που κονδυλοποιούν
ψηλά, ή άλλες που παράγουν μα-
κριούς κονδύλους, όπως οι «Tιµάτε»
και «Σπούντα», πρέπει να φυτεύονται
πιο βαθιά, κοντά στα 20 εκατοστά.
Γενικώς, το βάθος φυτέματος κυ-
μαίνεται από 14 έως και 20 εκατοστά,
ανάλογα µε την ποικιλία.
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Πρακτικές για καλύτερες αποδόσεις
Η ποσότητα του πατατόσπορου που θα
χρειαστεί εξαρτάται από το μέγεθός
του. Αν το μέγεθος είναι 28-35 γραμμάρια
χρειάζεται περίπου 100 κιλά το στρέμμα,
ενώ αν είναι 35-55 γραμμάρια χρειάζεται
από 220-250 κιλά το στέμμα. 
Το παράχωµα πρέπει να γίνεται µε
μεγάλη προσοχή, ώστε να μαζεύεται
αρκετό χώμα για να προστατευτούν οι
κόνδυλοι από το πρασίνισμα και τις
υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και από
τη λίτα. 
Όπου η φύτευση είναι ξέβαθη, κατά το
παράχωμα πρέπει να μαζεύεται περισ-
σότερο χώμα (ψηλότερα αναχώματα).
H εποχή που γίνεται το παράχωμα εξαρ-
τάται από τη θερμοκρασία και την
υγρασία του εδάφους, αλλά πρέπει,

επίσης, να λαμβάνεται υπόψη και η μέ-
θοδος καταπολέμησης των ζιζανίων. 
Αν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα εδά-
φους (προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα),
το παράχωμα πρέπει να γίνεται κατά
τη φύτευση ή αμέσως μετά από αυτή.
Αν όμως τα ζιζάνια καταστρέφονται µε
μηχανικά μέσα ή µε ζιζανιοκτόνα επαφής
ή στις περιπτώσεις παραγωγής σαλα-
τοπατατών µε ώριμη επιδερμίδα, το
παράχωμα μπορεί να γίνει σε κάπως
μεταγενέστερο στάδιο.

Τύποι πατατοσπορέων
Όπου η πατατοκαλλιέργεια καλύπτει
μεγάλη έκταση, οι διάφορες καλλιερ-
γητικές εργασίες επιβάλλεται να γίνονται
µε μηχανικά μέσα. Κατά τα τελευταία

χρόνια έχουν εισαχθεί και δοκιμαστεί
διάφοροι τύποι πατατοσπορέων. Καλά
αποτελέσματα έδωσε ο αυτόματος τύπος
που εφαρμόζεται σε ελκυστήρα. O τύπος
αυτός φυτεύει 2 γραμμές ταυτόχρονα,
σε κανονικές αποστάσεις των 15-30
εκατοστών επί των γραμμών και σε
γραμμές που απέχουν 75 εκατοστά
(νέου τύπου φυτευτήρες) μεταξύ τους. 
Το λίπασμα τοποθετείται αυτόματα σε
συνεχείς λωρίδες, αριστερά και δεξιά
του πατατόσπορου. Με αυτόν τον τρόπο
ο πατατόσπορος δεν έρχεται σε επαφή
µε το λίπασμα και έτσι αποφεύγονται
πιθανά εγκαύματα. H κάλυψη του σπόρου
και του λιπάσματος επιτυγχάνεται µε
τη βοήθεια των δίσκων που σχηματίζουν
αυλακιές. Με τον τρόπο αυτό μπορούν

να φυτευτούν περί τα 30 στρέμματα
την ημέρα. Πριν τη βλάστηση του πα-
τατόσπορου, αν υπάρχουν αγριόχορτα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη
σκαλιστική φρέζα, που ταυτόχρονα
σκαλίζει, παραχώνει και αυλακώνει. Η
πρακτική αυτή συστήνεται στις περι-
πτώσεις ποικιλιών που παράγουν μεγάλους
κονδύλους, π.χ. Σπούντα, Λιζέτα, Μοντιάλ,
Κάρα κ.ά. 
Οι αποδόσεις μπορούν να φτάσουν
και τους 3 τόνους ανά στρέμμα, με
την τιμή για τον παραγωγό να αγγίζει
με δυσκολία τα 30 λεπτά ανά κιλό,
ενώ υπάρχει και το πρόβλημα της διά-
θεσης, καθώς η ελληνική αγορά κα-
τακλύζεται από πατάτες εισαγωγής
από Αίγυπτο, Κύπρο κ.λπ. 

Ηπατάτα έχει συνδυαστεί με το ανθυγιεινό φαγητό,
επειδή συνήθως σερβίρεται τηγανισμένη. Στην

πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα πολύ θρεπτικό
λαχανικό. Μία μέση πατάτα (173 gr) έχει 163 θερμίδες,
καθόλου λιπαρά, αποτελεί μία εξαιρετική πηγή καλίου (βοηθά στον έλεγχο της
αρτηριακής πίεσης) και βιταμίνης C. Αποτελεί, επίσης, μία καλή πηγή φυσικών
ινών, μαγνησίου, χαλκού, μαγνησίου, νιακίνης, βιταμίνης B6 και φολικού οξέως. 
Οι πατάτες αποτελούν, επίσης, πηγή χλωρογενικού οξέως, ενός φυτοχημικού
που η έρευνα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μπλοκάρει τη δημιουργία καρκινογενών
νιτροσαμινάσων και να μειώσει το κίνδυνο καρκίνων στο ήπαρ (συκώτι) και
ορθό (κόλον). Μία πρόσφατη βρετανική έρευνα ανακάλυψε στις πατάτες ουσίες
που ονομάζονται kukoamines, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της
αρτηριακής πίεσης.

Η καλλιέργεια 

της πατάτας έχει

σημαντικές λιπαντικές

απαιτήσεις, επειδή

το ριζικό της σύστημα

είναι περιορισμένο και σε

μικρή σχετικά χρονική

περίοδο παράγει μεγάλες

ποσότητες κονδύλων

     έργειaς που έχει προοπτικές
Υψηλή θρεπτική αξία 
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ΠΟΛΩΝΙΚΗ
ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΕ
Το «Εθνικό Κίνημα»
θέλει να μπει στην
Ευρωβουλή για να…
διαλύσει την Ένωση

ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.!
Το κατατάσσουν στις
«φθηνές» αγορές που θα
αποδώσουν περισσότερο
και από τη Wall Street!

> 12-13

> 5

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

ΤΧΣ ΠΡΟΣ ΤΡΟΪΚΑ: ΛΥΣΗ
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ
Αγωνία για την καθυστέρηση στη
ρύθμιση των κεφαλαιακών αναγκών

>8-9

ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΣΚΥΛΟ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Ώρα να συμμορφωθεί 
η Τρόικα, η οποία
κρατάει στα χέρια της 
το πρόγραμμα διάσωσης
της Ευρωζώνης

� Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το τρίτο πακέτο στήριξης

� Οι επαφές Στουρνάρα στη Φρανκφούρτη 

� Στο τραπέζι ξανά η έκδοση ομολόγου με μηδενικό κουπόνι

� Το ΔΝΤ φεύγει, η Παγκόσμια Τράπεζα έρχεται; 
> 3

ΤΟ «ΚΡΥΦΟ»
ΚΟΥΡΕΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

> 4

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ
«ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ
Η «επίθεση αγάπης» των
τραπεζών πληρώνεται ακριβά
από τους δανειολήπτες
«Κούρεμα» έως και 60% στα
χρέη των πιστωτικών καρτών 
Επιμήκυνση αποπληρωμής 
στα καταναλωτικά
Η προσφυγή στα δικαστήρια
κρύβει… κινδύνους
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Απελάθηκε από τις τουρκικές
Αρχές, όπως διέρρευσε αρχικά,
ή αφέθηκε ελεύθερος και ταξίδεψε
οικειοθελώς στην Ελλάδα για να
παρουσιαστεί στη Δικαιοσύνη,
όπως ισχυρίζεται ο ίδιος; Το ερώ-
τημα είναι κρίσιμο, καθώς πιθα-
νότατα θα κρίνει το αν ο πρώην

διοικητής του Ταχυδρομικού Τα-
μιευτηρίου θα προφυλακιστεί,
ωστόσο πέρα από τη νομοτεχνική
του διάσταση είναι και ένα ζήτημα
ουσίας, αφού ο Άγγελος Φιλιππίδης
φαίνεται πως κρατά το «κλειδί»
στην υπόθεση των «θαλασσο-
δανείων» του ΤΤ και λέγεται ότι
δεν ήταν λίγοι αυτοί που ήλπιζαν
να φύγει για άλλες… πολιτείες,
ώστε να μη μιλήσει και τους «κά-
ψει». Προς το παρόν, ο κ. Φιλιπ-
πίδης κρατείται στη ΓΑΔΑ έως
τη Δευτέρα, όποτε έχει λάβει
προθεσμία για να απολογηθεί
στον ανακριτή που χειρίζεται την
υπόθεση. Και τότε θα δούμε τι
μέλλει γενέσθαι…
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Πολλά λέχθηκαν και γράφτηκαν
για τα όσα είπε πριν από λίγες
μέρες ο πρώην πρωθυπουργός,
μιλώντας στο «London School
of Economics» με θέμα το παρόν
και το μέλλον της Ε.Ε., σχετικά
με τον μηχανισμό στήριξης της
ελληνικής οικονομίας. Στην

πραγματικότητα ο Γ. Παπανδρέου
επανέλαβε αυτό που επίμονα
λέει από τότε που αποχώρησε
από την πρωθυπουργία: ότι δη-
λαδή η Άνγκελα Μέρκελ ήταν
εκείνη που επέβαλε τη συμμετοχή
του ΔΝΤ στο πρόγραμμα στήριξης
της Αθήνας, «επειδή δεν εμπι-
στευόταν την Κομισιόν για την
επίβλεψη της Ελλάδας». Με δε-
δομένο, πάντως, ότι η Ιστορία
ακόμα γράφεται για το θέμα
αυτό, ίσως θα ήταν σκόπιμο να
εξηγήσει ο κ. Παπανδρέου και
τί διαπραγματευόταν με τον
τότε επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντο-
μινίκ Στρος Καν, ήδη από τον
Ιανουάριο του 2010...
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Δεν είναι η πρώτη φορά που
ένας σπουδαίος καλλιτέχνης
φεύγει πρόωρα από τη ζωή. Και,
δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη
φορά που αυτό συμβαίνει επειδή
δεν κατάφερε να καταπολεμήσει
τον εθισμό του στα ναρκωτικά.
Ο 46χρονος Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν,

από τους πιο σπουδαίους ηθο-
ποιούς της γενιάς του, σόκαρε
φίλους και θαυμαστές του σε
όλο τον κόσμο, με την είδηση
του θανάτου του από υπερβολική
δόση ηρωίνης. Πάνω από μία
20ετία έδινε μάχη να κρατηθεί
μακριά από τα ναρκωτικά, αφού
είχε αποτοξινωθεί από τότε που
ήταν 22 ετών. Μάλιστα, βοηθούσε
και νεότερους ανθρώπους να
μείνουν μακριά από αυτή μάστιγα,
ανάμεσά τους και τον Χιθ Λέτζερ,
ο οποίος επίσης έφυγε πρόωρα
από τη ζωή από κατάχρηση ου-
σιών. Ας είναι, τουλάχιστον, η
απώλειά του ένα ηχηρό μήνυμα
αφύπνισης για όλους…
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Η χρεοκοπία 
της μεσαίας τάξης

Φόβος, αβεβαιότητα, αντιξοότητες από τις κακές καιρικές
συνθήκες και απόγνωση από τις μεγάλες καταστροφές που
έχουν επιφέρει τα απανωτά χτυπήματα του Εγκέλαδου, είναι

το μίγμα που καθορίζει τη ζωή στην Κεφαλονιά τις τελευταίες δύο
εβδομάδες. Και σε αυτό ήρθε να προστεθεί η ανασφάλεια που προκαλούν
αφενός οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις των σεισμολόγων και αφετέρου
τα «παιχνίδια» κάποιων που σπέρνουν τον πανικό μιλώντας για
επερχόμενο καταστροφικό σεισμό και καλώντας τους κατοίκους να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους –γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση
του εισαγγελέα. Στο Ληξούρι, που χτυπήθηκε περισσότερο από τη
μανία του σεισμού, σχεδόν τα μισά σπίτια χρειάζονται επισκευές,
σχολεία υπέστησαν ζημιές, ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί και στο
λιμάνι. Στο νησί πάνε κι έρχονται στελέχη της κυβέρνησης και της αν-
τιπολίτευσης, ενώ άμεση είναι και η κινητοποίηση της πολιτείας προς
την κατεύθυνση της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των
ζημιών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Όμως οι Κεφαλονίτες
είναι μαθημένοι στα δύσκολα. Αντέχουν και κοιτάζουν μπροστά…

«Κράτος και Τοπική Αυτοδι-
οίκηση θα πρέπει να χωρί-
σουν τα τσανάκια τους. 
Τα προβλήματα της Περι-
φέρειας δεν θα μας τα λύ-

σει ούτε ο Σαμαράς, ούτε 
ο Βενιζέλος, ούτε 

ο Τσίπρας…»

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

M
ε βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικο-
νομικών, το καθαρό νέο ληξιπρόθεσμο
χρέος των φορολογούμενων, που συσ-

σωρεύτηκε το 2013, ανέρχεται σε 9,2 δισ. ευρώ,
με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
το Δημόσιο να διαμορφώνεται στα 62,295 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου
έτους, εισπράχθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους
μόλις 3,2 δισ. ευρώ. 
Το νέο χρέος αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εξοντωτική
φορολογία και προστίθεται στα υφιστάμενα παλαιά
χρέη προς το κράτος, αλλά και προς τη ΔΕΗ (πάνω
από 1 εκατ. νοικοκυριά), τις τράπεζες (περίπου
500.000), τα ταμεία αυτασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ. και
εδώ κοντά στο μισό εκατομμύριο οικογένειες) και
οδηγεί μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης στη χρεοκοπία. 
Φόροι επί δικαίων και αδίκων. Η εύκολη λύση,
γιατί τα κόμματα εξουσίας (Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) δεν
θέλησαν να αγγίξουν ουσιαστικά τον άρρωστο δη-
μόσιο τομέα, δεν προχώρησαν σε ουσιαστικές με-
ταρρυθμίσεις, ενώ μία ενδεχόμενη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ (με τα μυαλά που κουβαλούν τα στελέχη
του…) θα επιφέρει νέους φόρους για να «ζήσει»
το χρεοκοπημένο δημόσιο. 
Το πιο προκλητικό είναι ότι τα κόμματα αυτά έχουν
τα ίδια χρεοκοπήσει, καθώς χρωστούν στις κρατικές
–κατά 85%– τράπεζες πάνω από 270 εκατ., τα
οποία ποτέ δεν πρόκειται να αποπληρώσουν. 
Τα κόμματα της χρεοκοπίας, αφού χρεοκόπησαν τα
ίδια, αφού χρεοκόπησαν το κράτος, τώρα χρεοκοπούν
και τους πολίτες ατομικά, οδηγώντας τη μεσαία
τάξη στην καταστροφή και την απόγνωση. Απόγνωση
που γίνεται βαθύτερη, όταν η αντιπολίτευση το μόνο
που έχει να προτείνει είναι μία παντελώς ανέφικτη
επιστροφή στο παρελθόν…

ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας
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Το κρυφό «κούρεμα»
του ελληνικού χρέους

Π
έρα από τα γνωστά σχέδια
για το ελληνικό χρέος (επι-
μήκυνση της ωρίμανσης
των δανείων και μείωση

των επιτοκίων των παλαιών δανείων),
τα οποία επανέφερε στην επικαιρότητα
το Bloomberg, στο τραπέζι έχει επανέλθει
και η έκδοση ομολόγου με μηδενικό
κουπόνι. 
Το επίπεδο του ελληνικού χρέους -
αυτήν την ώρα στο 170% του ΑΕΠ-
δεν είναι βιώσιμο, ακόμη και στη βάση
των πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων. Κανένας
ιδιώτης επενδυτής δεν επιθυμεί να
επενδύσει στην Ελλάδα για όσο καιρό
υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου «κου-
ρέματος» του χρέους. Η λύση μίας
νέας απομείωσης του ελληνικού χρέους,
με συμμετοχή του επίσημου τομέα
(OSI), θα συνεπαγόταν επιβάρυνση
των φορολογουμένων. Και έτσι προ-
κρίνεται η λύση του «αδιαφανούς»
ομολόγου με μηδενικό κουπόνι. 
Το zero coupon (μηδενικό κουπόνι)
είναι ένα ομόλογο που, ουσιαστικά,
δεν πρέπει να επιστραφεί ποτέ και με
αυτό δεν μπορεί κανείς να κερδίσει
από τόκους. Γιατί όμως να προτιμήσουν
οι Γερμανοί μία μέθοδο που με οικο-
νομικούς όρους είναι το ίδιο με μία
πλήρη παραίτηση από τις απαιτήσεις
των δανειστών; 
Ένα «κούρεμα» θα ήταν για την καγ-
κελάριο μία παραδοχή που η ίδια δεν
ήθελε ποτέ να κάνει: Ότι η κρίση θα
κοστίσει πιθανόν περισσότερα χρήματα
και η μέθοδος του «zero coupοn bond»
έχει το πλεονέκτημα ότι ο γερμανικός
λαός δεν μπορεί να καταλάβει τις απώ-
λειες που υφίσταται, λόγω της πολυ-
πλοκότητάς του. 
Όσοι ξέρουν πώς λειτουργεί το «zero
coupon bond», γνωρίζουν ότι οι απώ-
λειες για τους δανειστές ξεκινούν

αρχικά με αργούς ρυθμούς, όμως από
ένα σημείο και μετά προσεγγίζουν το
100%. 
Είναι ουσιαστικά ένα «κρυφό» κούρεμα,
με το οποίο οι φορολογούμενοι των
δανειστών της Ελλάδας θα υποστούν
απώλειες, χωρίς να το συνειδητοποι-
ήσουν. 
Μάλιστα, η τακτική αυτή έχει περισσότερα
μειονεκτήματα σε σχέση με ένα καθαρό
«κούρεμα» χρέους: Εκτός του ότι δεν
είναι διαφανής, κρατάει περισσότερο,
ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ δε μειώνεται
τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, καθώς
ονομαστικά το χρέος παραμένει χρέος,
ενώ και δεν είναι αποδεκτό από το
ΔΝΤ. 
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το
Bloomberg, η επόμενη βοήθεια προς
την Ελλάδα μπορεί να περιλαμβάνει
την παράταση της λήξης των δανείων
διάσωσης έως τα 50 χρόνια (από
περίπου 30 χρόνια σήμερα), αλλά και
μείωση των επιτοκίων σε ορισμένα
από τα προηγούμενα δάνεια κατά 50
μονάδες βάσης (τα 80 δισ. που περι-
λαμβάνονταν στο πρώτο πακέτο), σύμ-
φωνα με δύο αξιωματούχους που γνω-
ρίζουν τις συζητήσεις που πραγματο-
ποιούνται μεταξύ Ευρωπαίων υψηλό-
βαθμων. 
Το σχέδιο, το οποίο θα εξεταστεί μέχρι
το Μάιο ή τον Ιούνιο, μπορεί, επίσης,
να περιλαμβάνει δάνειο ύψους 13-15
δισ. ευρώ, ανέφερε άλλος αξιωματούχος. 

Οι επαφές Στουρνάρα 
στη Φρανκφούρτη
Επαφές με τις διοικήσεις της κεντρικής
γερμανικής τράπεζας Bundesbank και
της Deutsche Bank είχε στη Φρανκ-
φούρτη ο υπουργός Οικονομικών, Γιάν-
νης Στουρνάρας, την Πέμπτη. 
Τις επαφές του υπουργού με τους Γερ-

μανούς τραπεζίτες απασχόλησε το ζή-
τημα της βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους, αλλά και το ενδεχόμενο ενός
τρίτου δανείου προς την Ελλάδα. 
Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ΕΚΤ όσο και
οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευ-
ρωζώνης (αναμεσά τους η Bundesbank)
έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ελληνικά
ομόλογα, τα οποία δεν εντάχθηκαν
στο το PSI. 
Το μίγμα της νέας ρύθμισης του ελλη-
νικού χρέους είναι πολύ πιθανό να πε-
ριλαμβάνει σημαντικές αποφάσεις
γύρω από τα ελληνικά ομόλογα, ύψους
17,5 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν αγοραστεί
από την ΕΚΤ και άλλες Κεντρικές Τρά-
πεζες και λήγουν τη διετία 2014 και
2015. Μόνο φέτος, το Μάιο, η Ελλάδα
καλείται να ξεπληρώσει 4,1 δισ. ευρώ
που ανήκουν σε Κεντρικές Τράπεζες
της Ευρωζώνης. 
Το υπουργείο Οικονομικών «καίγεται»
για την κάλυψη των λήξεων των ομο-
λόγων που «ωριμάζουν» στις 20 και
21 Μαΐου, λίγες μέρες προ των εκλογών.
Η ονομαστική τους αξία μαζί με τους
τόκους φτάνει στο ποσό των 9,2 δισ.
ευρώ. Η δόση που εκκρεμεί από το
Δεκέμβριο είναι 4,9 δισ. και συνεπώς
δεν επαρκεί για την αποπληρωμή του
ποσού. Οπότε η δόση που θα εγκριθεί
το Μάρτιο ή το αργότερο τον Απρίλιο
θα είναι ύψους τουλάχιστον 9,2 δισ.,
ώστε να καλύπτονται οι τοκοχρεολυτικές
δόσεις του Μαΐου. 
Εναλλακτικά, επειδή από τα 9,2 δισ.
ευρώ τα 5 δισ. ευρώ προέρχονται από
λήξεις ομολόγων που είχαν εκδοθεί

το 2008 για την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των ελληνικών τραπεζών, ίσως
να εγκριθεί το ελληνικό αίτημα για την
ανανέωσή τους, ώστε να μη χρειαστεί
νέο δάνειο. 

Η κυβέρνηση
Η Αθήνα εμφανίζεται θετική σε νέο
πακέτο. Ωστόσο, το τρίπτυχο είναι «Όχι
νέο Μνημόνιο – όχι καθαρό ‘‘κούρεμα’’
χρέους – συγκεκριμένα προαπαιτούμενα
μεταρρυθμίσεων» με τη στήριξη του
ESM και έλεγχο προαπαιτούμενων, κα-

τευθείαν από την Κομισιόν και όχι από
την τρόικα. 
Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζει και…
εκπλήξεις σχετικά με το πρωτογενές
πλεόνασμα και το ισοζύγιο, προκειμένου
να στρώσει το… χαλί για το «δώρο»
του Σόιμπλε προς την Ελλάδα. Σε μία
αίσια έκβαση της διαπραγμάτευσης με
την τρόικα ευελπιστεί η κυβέρνηση,
προκειμένου να αναστρέψει το αρνητικό
κλίμα που έχει επικρατήσει τόσο στην
κοινωνία όσο και στο εσωτερικό των
δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης. 
Η κυβέρνηση παραμένει στις θέσεις
της, κάτι που έχει συνέπεια να καθυστερεί
η διαπραγμάτευση με την τρόικα,
ωστόσο εκτιμά ότι με την παρουσίαση
των νέων στοιχείων για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας οι αντιρρήσεις
των ελεγκτών θα καμφθούν. Το υπουρ-
γείο Οικονομικών διαρρέει ότι το πρω-
τογενές πλεόνασμα θα είναι πολύ με-
γαλύτερο απ’ ότι αρχικά αναμενόταν -
ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ.-, ενώ
υπάρχει για πρώτη φορά βελτίωση σε
μία σειρά από οικονομικούς δείκτες
που προοιωνίζονται ότι η χώρα αφήνει
πίσω την ύφεση και σταδιακά εισέρχεται
σε φάση ανάκαμψης. 

Βασικό θέμα σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι ξανά 
το ελληνικό χρέος, ενώ δίνουν και παίρνουν 
τα σενάρια για το τρίτο πακέτο στήριξης. Το ζήτημα
του ελληνικού χρέους «πουλάει» εντός και εκτός
Ελλάδος και όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές
φαίνεται πως θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.

Πέρα από τα γνωστά
σχέδια για το ελληνικό
χρέος (επιμήκυνση 
της ωρίμανσης των
δανείων και μείωση 
των επιτοκίων 
των παλαιών δανείων)
στο τραπέζι έχει
επανέλθει και η έκδοση
ομολόγου με μηδενικό
κουπόνι

«ΗΠαγκόσμια Τράπεζα, γνωστή
για τη βοήθεια που προσφέ-

ρει σε χώρες, όπως η Κένυα και
το Πακιστάν να ξεπεράσουν τη
χρόνια φτώχεια τους, παρέχει συμ-
βουλές στην Ελλάδα και την Κύπρο,
στην κατεύθυνση ισχυροποίησης
των οικονομιών τους, με στόχο
την οριστική έξοδο από την κρίση
χρέους...», αναφέρει δημοσίευμα
του πρακτορείου Bloomberg. 
Τί σχέση όμως μπορεί να έχει το
δημοσίευμα του Bloomberg με τις
δηλώσεις του Γερμανού αντικαγ-
κελάριου και υπουργού Οικονομι-
κών Ζίγμα Γκάμπριελ; 
«Θέμα που αφορά περισσότερο
την Παγκόσμια Τράπεζα, παρά το
ΔΝΤ», περιέγραψε την Ελλάδα ο
κ. Γκάμπριελ. 
«Περί τους 55 εμπειρογνώμονες
της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν
παράσχει συμβουλές σε Ελλάδα
και Κύπρο, ώστε αυτές οι δύο
χώρες να ενισχύσουν την αντα-
γωνιστικότητα των οικονομιών
τους», δηλώνει αξιωματούχος της
Παγκόσμιας Τράπεζας. 
«Σε συνεργασία με την Παγκόσμια
Τράπεζα, η Ελλάδα εντός του μήνα
θα ανακοινώσει ένα νέο σύστημα
απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυ-
σης μιας εταιρείας», δηλώνει στο
πρακτορείο ο Έλληνας υπουργός
Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης.

Το ΔΝΤ φεύγει, 
η Παγκόσμια
Τράπεζα έρχεται;4
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Ο
ρόλος της τρόικας έχει πυ-
ροδοτήσει διαφωνίες τόσο
μεταξύ των κρατών-μελών
όσο και μεταξύ κορυφαίων

στελεχών της Ε.Ε. Οι σοσιαλιστές την
κατηγορούν πως είναι ανίκανη, ότι
καταπατάει κοινωνικά δικαιώματα
της Ε.Ε. και ότι θέλουν να την καταρ-
γήσουν. Από την άλλη, οι συντηρητικοί
θεωρούν την τρόικα επωφελές και
απαραίτητο μέσο, που θα πρέπει,
όμως, σταδιακά να αντικατασταθεί.
Και οι δύο συμφωνούν ότι η νομική
βάση στην οποία στηρίζεται είναι αμ-
φισβητήσιμη και κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου, διότι δεν λογοδοτεί στα
ευρωπαϊκά όργανα όσο θα έπρεπε. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξε-
κινήσει την έρευνα για τον τρόπο που
δουλεύει η τρόικα. Ευρωβουλευτές
έχουν επισκεφτεί χώρες που εφαρ-
μόζεται το μνημόνιο και κάνουν λόγο
για συμπεριφορά που θυμίζει ψήσιμο
στη σχάρα από τους αξιωματούχους
της τρόικας. 
Ο μεγαλύτερος επικριτικής της τρόικας
είναι η Ελλάδα. Πρόκειται για μια δι-

καιολογημένη στάση, καθώς από
την έναρξη της κρίσης στην Ευ-
ρωζώνη, η παραγωγή στη χώρα
μειώθηκε κατά ένα τέταρτο και

παράλληλα οι άνεργοι στην Ελλάδα
αποτελούν το 27% του πληθυσμού.
Ως φρουρός των πιστωτών, η τρόικα
δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπηθεί
πότε από τους Έλληνες. Άλλωστε,
παρόλο που η Ελλάδα πέτυχε ένα
εντυπωσιακό επίτευγμα με το πρω-

τογενές πλεόνασμα, για μια ακόμη
φορά βρίσκεται σε διαμάχη με τους
δανειστές της, οι οποίοι καθυστερούν
την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Μάλιστα, η χρονική συγκυρία είναι
εξαιρετικά παράξενη, καθώς η Ελλάδα
έχει την προεδρία της Ε.Ε. και η
αδύναμη κυβέρνησή της κινδυνεύει
να ηττηθεί στις ευρωεκλογές του
Μαΐου από κόμματα που εναντιώνονται
στην τρόικα. 

Μεταξύ δύο «ελεφάντων»
Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό, το πρόβλημα ξεκινάει από τη δια-
φωνία μεταξύ του ΔΝΤ και της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα όμως,
όπως τονίζει ο κ. Σαμαράς, βρίσκεται
στη μέση και ποδοπατείται από δύο
«ελέφαντες». 
Πραγματικά, τα μέλη της τρόικας
συχνά διαφωνούν. Π.χ. το ΔΝΤ υπο-
στήριζε πολλές φορές ότι η λιτότητα
που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι ήταν
υπερβολική. 
Και μπορεί οι απόψεις του κάποτε να
εξυπηρετούσαν τη Γερμανία, τώρα,
όμως, υπάρχει πρόβλημα, καθώς το
ΔΝΤ προτείνει μεγάλη παραγραφή
του χρέους, ενώ η Γερμανία προτιμά
την επιμήκυνσή του. 

Ο κ. Σαμαράς εκτιμά πως το ΔΝΤ κρατά
απαισιόδοξη στάση, μόνο και μόνο
για να πιέσει την Γερμανία. Συχνά,
όμως, λέει στην τρόικα να μην πιέζει
πολύ, μιας και οι απαιτήσεις της βοη-
θούν πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
προηγείται στις δημοσκοπήσεις. 
Με τη σειρά της η Γερμανία –και κατ’
επέκταση και η Κομισιόν– βλέπει
συμπαθητικά την Ελλάδα, ακόμη και
αν αυτή έχει πολύ δρόμο να διανύσει
πριν να καταφέρει τα μεγάλα πλεο-
νάσματα, που θα την βοηθήσουν να
αποπληρώσει το χρέος της. 
Για το ΔΝΤ, το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι η μη πραγματοποίηση των δο-
μικών μεταρρυθμίσεων, ενώ αν οι
Ευρωπαίοι επιθυμούν πραγματικά τον
ΣΥΡΙΖΑ εκτός εξουσίας, η καλύτερη
απάντηση θα ήταν η διαγραφή ενός
μεγάλου μέρους του χρέους. 
Οι φίλοι του ευρώ ελπίζουν σε ένα
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με
πλήρη λειτουργία, το οποίο θα λο-
γοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και δεν θα έχει ανάγκη τη βοήθεια
του ΔΝΤ. Όμως η συνεργασία των Ευ-
ρωπαίων με το ΔΝΤ ίσως να είναι
πάντα απαραίτητη, ώστε να αντιμε-
τωπιστούν τα προβλήματα των χωρών,
που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα... 
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Το «διαβολόσκυλο» του Ευρώ
Στην ελληνική μυθολογία
ο Κέρβερος ήταν ένα
τρικέφαλο σκυλί, που
φυλάει τις πύλες του Άδη.
Στη σύγχρονη Ελλάδα,
η τρόικα είναι ένα
τρικέφαλο τέρας που
παγιδεύει τη χώρα σε έναν
οικονομικό κάτω κόσμο.
Στο υπουργείο
Οικονομικών της Αθήνας,
ακόμη και οι καθαρίστριες
φωνάζουν «δολοφόνοι»,
στους επισκέπτες της
Τρόικας. Αντίστοιχα είναι
τα συναισθήματα 
στην Λισαβόνα, όπου
διαδηλωτές υψώνουν
υβριστικά πανό.

Αναδημοσίευση από τo

Σύμφωνα με τον
Έλληνα πρωθυπουργό,
το πρόβλημα ξεκινάει
από τη διαφωνία
μεταξύ του ΔΝΤ και 
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η Ελλάδα
όμως, όπως τονίζει,
βρίσκεται στη μέση και
ποδοπατείται από δύο
«ελέφαντες»

«Κι όμως η τρόικα πρέπει να
φέρει σε πέρας το έργο της

σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρο»
τόνισε ο αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
επικεφαλής της επιτροπής του

που εξετάζει τις δράσεις της
τρόικας στις χώρες κρίσης

του ευρώ, Ότμαρ Κάρας,
σε δηλώσεις του

στην αυστριακή

εφημερίδα «Die Presse». 
Ο κ. Κάρας θεωρεί πως σε μια «συ-
νέλευση» μετά τις Ευρωεκλογές πρέ-
πει να συζητηθεί ένα δημοκρατικά
κατοχυρωμένο διάδοχο μοντέλο της
τρόικας, καθώς και η απαραίτητη
προς τούτο αλλαγή συνθηκών, δεί-
χνοντας τη δική του προτίμηση στην
ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Νομισμα-
τικού Ταμείου, στη βάση της εμπειρίας
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Νομισματικών Υποθέσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 
Ο ίδιος δεν θέλει να δεσμευτεί σε
ένα χρονοδιάγραμμα, καθώς παίζουν
ρόλο πολλοί παράγοντες, θεωρεί
όμως ρεαλιστικό πως θα υπάρξει ένα
τέτοιο μοντέλο στο τέλος της επόμενης
κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, το 2019. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η αυστριακή

εφημερίδα επισημαίνει ότι από τότε
που εφαρμόζονται τα προγράμματα
βοήθειας η ελληνική κοινωνία είναι
διχασμένη και τα αυστηρά μέτρα λι-
τότητας έχουν καταστροφικές συνέ-
πειες στην κοινωνία, ενώ προστίθεται
πως η κρίση έχει πλήξει τόσο βαριά
την Ελλάδα όσο καμία άλλη χώρα,
με έναν στους τέσσερις να είναι άνερ-
γος και την ανεργία στους νέους
κάτω των 25 ετών να αγγίζει το 60%. 

«Να τελειώσει το έργο της τρόικας» 
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Τ
ην περασμένη εβδο-
μάδα, και ενώ η τρόικα
κωλυσιεργεί την επι-
στροφή της στην Αθή-

να, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας παρενέβη με επι-
στολή του προς τους δανειστές
μας, ζητώντας να επιταχυνθεί
η διαδικασία για το νέο θεσμικό
πλαίσιο που αφορά τις αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου. 
Σύμφωνα με παράγοντες της
αγοράς, το Ταμείο πήρε την κα-
τάσταση στα χέρια του, καθώς
το σχετικό νομοσχέδιο θα έπρεπε
να έχει ψηφισθεί από τις 20
Δεκεμβρίου, όπως προέβλεπε
ο αρχικός σχεδιασμός, και δύο
σχεδόν μήνες μετά δεν έχει
λάβει ακόμη την έγκριση των
εταίρων.
Συγκεκριμένα, το Ταμείο επι-
σημαίνει στους ελεγκτές του
ελληνικού προγράμματος τις
τεράστιες επιπτώσεις που προ-
καλεί στα εγχώρια πιστωτικά
ιδρύματα η καθυστέρηση του
προσδιορισμού των επιπλέον
κεφαλαιακών αναγκών τους.

Όπως, άλλωστε, είχε γράψει
και παλαιότερα το «ΧΡΗΜΑ
Plus», κυβέρνηση και ΤΧΣ βιά-
ζονται να προωθήσουν όσον
το δυνατό συντομότερο την
ΑΜΚ της Eurobank, η οποία
αποτελεί το καλύτερο «δια-
πραγματευτικό χαρτί» για την
κάλυψη του χρηματοδοτικού
κενού. Στο κεφάλαιο της Τρά-
πεζας θέλουν «να βάλουν πλά-
τη» κορυφαίοι ξένοι επενδυτές
και κυρίως Αμερικανοί, ρίχνον-
τας περίπου 2,5 δις. ευρώ. Προ-
απαιτούμενο όμως για την ιδιω-
τικοποίηση της Eurobannk είναι
η ψήφιση του νέου θεσμικού
πλαισίου για τις ΑΜΚ των τρα-
πεζών. Επισημαίνεται δε ότι οι
αναβολές στην υλοποίηση των
στόχων του ελληνικού τραπε-
ζικού κλάδου καθυστερούν την
αποκατάσταση της ρευστότητας
στην αγορά, το «άνοιγμα» της
χρηματοδότησης και κατά συ-
νέπεια την επιβίωση χιλιάδων
μικρομεσαίων και όχι μόνο επι-
χειρήσεων, που βρίσκονται στο
«κόκκινο». 

Τραπεζικές πηγές, πάντως, ανα-
φέρουν ότι η τρόικα έχει «μπλο-
κάρει» το ζήτημα, καθώς το
συνδέει με τις γενικότερες δια-
πραγματεύσεις της με την κυ-
βέρνηση. Γεγονός, που προκαλεί
έντονο προβληματισμό στους
τραπεζικούς «κόλπους», αφού
ο νέος γύρος διαβουλεύσεων
των εταίρων με την ελληνική
πλευρά δεν έχει καν ξεκινήσει,
που σημαίνει πως εξελίξεις
αναφορικά με τις τράπεζες ανα-

μένονται… την άνοιξη! Την ίδια
στιγμή, η τρόικα φέρεται να
συμφωνεί σε γενικές γραμμές
με τον «πυρήνα» των τραπε-
ζικών ζητημάτων που βρίσκον-
ται σε εξέλιξη, να διαφωνεί
όμως με λεπτομέρειες, αφή-
νοντας μέτωπα «ανοιχτά».

Η επιστολή
Αναλυτικότερα, η επιστολή του
ΤΧΣ προς την τρόικα έχει ως
εξής:

8 Eurobank. Το ΤΧΣ προειδο-
ποιεί για τον κίνδυνο να χαθεί
η ευκαιρία η αύξηση κεφαλαίου
να καλυφθεί από ιδιωτικά κε-
φάλαια. Οπως επισημαίνεται,
έχουν βρεθεί ιδιώτες επενδυτές
οι οποίοι επιθυμούν να καλύ-
ψουν το σύνολο της αύξησης,
εντούτοις οι καθυστερήσεις δεν
επιτρέπουν την ολοκλήρωση
της αύξησης με έντονο κίνδυνο
οι επενδυτές να υπαναχωρή-
σουν. Υπενθυμίζεται πως σύμ-
φωνα με τον αρχικό σχεδιασμό,
τόσο οι κεφαλαιακές ανάγκες
όσο και ο νέος νόμος για την
ανακεφαλαιοποίηση θα έπρεπε
να έχουν ολοκληρωθεί τον
προηγούμενο Δεκέμβριο, ενώ
η διοίκηση της Eurobank φι-
λοδοξούσε να έχει ολοκληρώσει
την αύξηση τον περασμένο Ια-
νουάριο.
8Θετική συγκυρία. Οπως ση-

μειώνεται στην επιστολή, αν
υπήρχε το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο, το ΤΧΣ θα μπορούσε
να αναλάβει πρωτοβουλίες για
την ταχύτερη επιστροφή των
συστημικών τραπεζών –στις
οποίες σήμερα ελέγχει ποσοστά
που κυμαίνονται από 80% έως
95%– στον ιδιωτικό τομέα.
Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι με
τις καθυστερήσεις χάνεται η
ευκαιρία που υπάρχει, ενώ πα-
ράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος
να χαλάσει το θετικό κλίμα στις
αγορές, ανατρέποντας τη ση-
μερινή εικόνα.
8 Σχέδια αναδιάρθρωσης. Το
ΤΧΣ τονίζει στην τρόικα ότι
χωρίς να προσδιοριστούν οι
κεφαλαιακές ανάγκες κάθε
τράπεζας δεν μπορούν να ορι-
στικοποιηθούν τα σχέδια ανα-
διάρθρωσης, με αποτέλεσμα
να χάνεται πολύτιμος χρόνος
και προς την κατεύθυνση της
αναδιάρθρωσης των τραπεζικών
ομίλων.
Στην επιστολή του ΤΧΣ υπεν-
θυμίζεται πως αποστολή του
Ταμείου είναι η αναδιάρθρωση
των τραπεζών και η όσο το δυ-
νατόν ταχύτερη επιστροφή τους
στον ιδιωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο
καλεί την τρόικα να συμβάλει
δημιουργικά στον σχηματισμό
των κατάλληλων προϋποθέ-
σεων και στην εξασφάλιση προς
το Ταμείο όλων των απαραί-
τητων εργαλείων προκειμένου
αυτό να μπορέσει να επιτελέσει
το έργο του.

Λύση εδώ και τώρα ζητεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 
από την τρόικα για τις συστημικές τράπεζες, στον απόηχο της μεγάλης
καθυστέρησης που παρατηρείται ως προς τη γνωστοποίηση των επιπρόσθετων
κεφαλαιακών τους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τα stress tests 
(τεστ αντοχής), τα αποτελέσματα των οποίων θα έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί
εντός του προηγούμενου διμήνου. 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
malainou@xrimaonline.gr

Το ΤΧΣ ζητά λύση, να δοθεί μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας, 
που αναμένεται να «κλειδώσει» ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και τους τροϊκανούς 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΧΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Δώστε λύση εδώ και τώρα
για τις συστημικές



Γ ράφαμε το περασμένο Σάββατο
για την επιχείρηση αλλαγής κλί-
ματος που ξεκίνησε ο Αντώνης

Σαμαράς με την ομιλία του στην Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Ο όποιος
σχεδιασμός, σαφώς επηρεάστηκε από
τις απρόοπτες εξελίξεις στην Κεφαλονιά,
αν και όχι αρνητικά, αφού κατά γενική
ομολογία ο κρατικός μηχανισμός αν-
τέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά,
παρά το μεγάλο μέγεθος της κατα-
στροφής. Ωστόσο, στο Μαξίμου φαίνεται
πως δεν θέλουν να στραφεί η κοινή
γνώμη μόνο προς αυτή την κατεύθυνση,

χάνοντας τον κύριο στόχο, που είναι
να πειστούν οι πολίτες πως κάτι αλλάζει,
επιτέλους, στην ελληνική οικονομία.
Γι’ αυτό και εκεί που όλα έδειχναν ότι
η διαπραγμάτευση με την τρόικα είχε
κολλήσει και η απόσταση που χώριζε
τις δύο πλευρές ήταν σχεδόν αγεφύ-
ρωτη, προέκυψε ξαφνικά(;) ένα θετικό
κλίμα, που παρουσιάζει την επιτυχία
του πρωτογενούς πλεονάσματος ως
«κλειδί» για τη γεφύρωση αυτής της
απόστασης, ενώ την ίδια ώρα έρχονται
από το εξωτερικό πληροφορίες για
προωθούμενη λύση στο θέμα της βιω-

σιμότητας του ελληνικού χρέους, εν-
δεχομένως και πριν από τις Ευρωε-
κλογές του Μαΐου. Προς την ίδια κα-
τεύθυνση ο κ. Σαμαράς αναμένεται να
εντείνει το επόμενο διάστημα τις πρω-
τοβουλίες του προς την κατεύθυνση
της ανακούφισης των ασθενέστερων
οικονομικά πολιτών, με στοχευμένα
μέτρα άμεσης απόδοσης, θεωρώντας
ότι με αυτό τον τρόπο θα αλλάξει την
ατζέντα και το κλίμα πριν από την επί-
σημη έναρξη της προεκλογικής πε-
ριόδου για τις κάλπες του Μαΐου. Θα
του βγει; Θα δείξει…  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
Έρευνα για το κατά πόσο τα μηχανήματα
ανίχνευσης μετάλλων στις εισόδους της
Βουλής εκπέμπουν ακτινοβολία σε βαθμό
που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ζητά ο
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ! Από αλλού το περίμεναν
και από αλλού θα τους έρθει;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Στα… κεραμίδια έχει ανέβει ο βουλευτής
της Ν.Δ., καθώς η Εισαγγελία ζητά άρση της
ασυλίας του, για να διερευνηθεί τυχόν ποινική
εμπλοκή του στην υπόθεση φοροδιαφυγής
της οικογενειακής του επιχείρησης. Ποιος
είδε τον… Τζέρι και δεν τον φοβήθηκε!

«Αυτογκόλ» 
από τα... αποδυτήρια

Άρον-άρον «μά-
ζεψε» η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ την
υποψηφιότητα του
δημοσιογράφου
Θεόδωρου Καρυ-

πίδη για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, έπειτα από τη θύελλα
αντιδράσεων στο εσωτερικό του
κόμματος. Η ατυχής, όπως απο-
δείχθηκε, επιλογή φαίνεται πως
εντασσόταν στην προσπάθεια της
Κουμουνδούρου να βρει πεδίο
συνεργασίας με τους ΑΝ.ΕΛ. στις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Ωστόσο,

η συνέντευξη του Ηλία Κασιδιάρη
που φιλοξένησε πρόσφατα ο
δημοσιογράφος, αλλά και οι
κατά καιρούς αντισημιτικές το-
ποθετήσεις του, ανέβασαν στα...
κεραμίδια την πλειοψηφία των
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έβα-
λαν βέτο. Η πρόταση του Αλέξη
Τσίπρα αρχικώς εγκρίθηκε από
τα όργανα του κόμματος, ωστόσο
υπό την πίεση των αντιδράσεων
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναγ-
κάστηκε να κάνει πίσω και να
αλλάξει την αρχική του από-
φαση, ξεκινώντας την προεκλο-
γική περίοδο με ένα... αυτογκόλ
από τα αποδυτήρια! 

«Ελιά» και… ξερό ψωμί!
Το λέγαμε εδώ
και δύο εβδομά-
δες ότι χάλασε ο
«αρραβώνας»
μεταξύ ΔΗΜ.ΑΡ.
και Συμφωνίας

για τη Νέα Ελλάδα, λόγω δια-
φωνίας του Ανδρέα Λοβέρδου
με το «άνοιγμα» που επιχειρεί
ο Φώτης Κουβέλης προς τον
ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώην στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ στρέφεται πλέον προς
την «Ελιά», αν και πληροφορίες
αναφέρουν ότι η απόσταση που
τον χώριζε από τη Χαριλάου
Τρικούπη και τον Ευάγγελο Βε-
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Τα ρέστα του για να αλλάξει το κλίμα
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Στην Κεφαλονιά το κράτος έδειξε καλά αντανακλαστικά και κινητοποιήθηκε άμεσα 
για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό. Τυχαίο ή θα δούμε και συνέχεια;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ
«Το κράτος λειτούργησε πάρα πολύ αποτελεσματικά στην έκτακτη ανάγκη» 
εκτίμησε και η βουλευτής Κεφαλονιάς του ΣΥΡΙΖΑ! Διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτή είναι
η προσωπική της άποψη. Για παν ενδεχόμενο…

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Την αγανάκτηση των Κεφαλονιτών για τη σκληρή δοκιμασία που υφίστανται, «πλήρωσε» 
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, που αποδοκιμάστηκε στο Ληξούρι. «Παράπλευρη απώλεια»…

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Καυστικά σχολίασε ο βουλευτής τις υποψηφιότητες του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
λέγοντας ότι «έτσι δεν κυβερνάτε αύριο τη χώρα. Έτσι δεν ανοίγετε ούτε μπακάλικο στα Πατήσια».
Πολλή χολή…

Μετά από το Ολοκαύτωμα, όπου
εκατομμύρια συνάνθρωποί

μας δολοφονήθηκαν, είναι τουλά-
χιστον εξωφρενικό να εκφέρεται
αντισημιτικός λόγος. Στη Δυτική
Ευρώπη, ακόμα και τα πιο σκλη-
ροπυρηνικά κόμματα της ριζοσπα-
στικής Δεξιάς, αποκλείουν πλέον
από τις τάξεις τους όσους στρέφουν
τα βέλη τους κατά των Εβραίων.
Κι όμως, εν έτει 2014, ένα κόμμα
που δεν χάνει την ευκαιρία να προ-
τάσσει τον «αντιφασιστικό» του
χαρακτήρα, ανακοινώνει για μια
εκ των περιφερειών της χώρας,
έναν υποψήφιο ο οποίος εκφρά-
ζεται... αντισημιτικά! 
Κίβδηλος, υποκριτικός «αντιφα-
σισμός» και κοροϊδία του κόσμου
από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Το θέμα που προέκυψε με την υπο-
ψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
πρόβλημα που πήρε διεθνείς δια-
στάσεις μετά από την παρέμβαση
του American Jewish Council, ανα-
δεικνύει και ένα άλλο πρόβλημα:
την ανύπαρκτη εσωκομματική δη-
μοκρατία στη σταλινική Κουμουν-
δούρου. Και εξηγούμαστε: τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ στην προαναφερόμενη
Περιφέρεια, δεν ήθελαν τον συγ-
κεκριμένο υποψήφιο και είχαν εκ-
φραστεί σχετικά, όπως λένε μιλώντας
με δημοσιογράφους. Άλλες όμως
οι βουλές των «κεντρικών». Και
ιδού το αποτέλεσμα: ο Αλέξης Τσί-
πρας εκτέθηκε για άλλη μια φορά. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει τί πραγματικά
είναι: ένα οπορτουνιστικό, ανο-

μοιογενές όσο και ακραίο κόμμα,
που αναζητώντας τη δυναμική για
να κατακτήσει την εξουσία, μαζεύει
στους κόλπους του ό,τι να ’ναι.
Όσον αφορά στο θέμα του αντι-
σημιτισμού της Κουμουνδούρου,
δεν έχετε παρά να μάθετε για τα
σούρτα-φέρτα στην Τεχεράνη των
μουλάδων και τις παρτίδες με τη
Χαμάς, μιας κυρίας που αρνήθηκε,
μάλιστα, να κατέβει ως υποψήφια
περιφερειάρχης. Η Χαμάς, οργάνωση
που έχει επανειλημμένα χτυπήσει
αμάχους στο παρελθόν, θεωρείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και από τις ΗΠΑ, από τον Καναδά
και από την Ιαπωνία, τρομοκρατική
οργάνωση. Αυτά είναι όμως «ψιλά
γράμματα» για τον ΣΥΡΙΖΑ, που
προσπαθεί να πείσει τον κόσμο
πως είναι «φιλοευρωπαϊκό» κόμμα.
Οι μάσκες πέφτουν και δη, συνεχώς.
Η κυρία βουλευτής λοιπόν, που
αρνήθηκε να κατέβει ως υποψήφια
περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, μι-
λώντας το 2009 στην Τεχεράνη (!)
σε συνέδριο που οργάνωση η Βουλή
του Ιράν, είπε για τους Ισραηλινούς
πως είναι «δολοφόνοι και μάλιστα
με στρατιωτική τακτική που πα-
ραπέμπει στους πρώην θύτες τους,
τους ναζί». 
Αν διαβάσετε, δε, όλη την ομιλία
της κυρίας στην Τεχεράνη, θα
φρίξετε. Είναι πραγματικά πολύ
δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς μεταξύ
του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής,
ποιο εκ των δύο κομμάτων είναι
το πιο αντισημιτικό. 

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

Αποκρουστικός 
αντισημιτισμός στα πέριξ



Πολύ ζεστά έχει μπει ο Αλέξης Τσίπρας
στην… προεκλογική εκστρατεία για τη
διεκδίκηση της προεδρίας της Κομισιόν,

ως υποψήφιος με το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε την εβδομάδα που
πέρασε στο Παρίσι, όπου έθεσε στους Ευρωπαίους
πολίτες το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα «στις
πολιτικές ηγεσίες της κρίσης, τους διεκπεραιωτές
της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης» και «στην Ευ-
ρώπη των λαών της κοινωνικής συνοχής και της
αλληλεγγύης, την Ευρώπη της Αριστεράς». Χα-
ρακτήρισε, μάλιστα, τη σημερινή Ευρώπη «Βαστίλη
του παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού» και διεμήνυσε
ότι «ερχόμαστε για να βάλουμε τέλος στα προ-
γράμματα της λιτότητας», καθώς εμφανίστηκε

βέβαιος για τη νίκη του κόμματός του στις επερ-
χόμενες εκλογές. Προφανώς για τον κ.
Τσίπρα ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία
να ξεφύγει από την εσωκομματική
γκρίνια για τις υποψηφιότητες του
ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
αλλά και να «ρουφήξει» λίγο αέρα
ευρωπαϊκής πολιτικής, ο οποίος
–κατά τους επικριτές του– του
λείπει. Με δεδομένο, πάντως, ότι
οι πιθανότητες να εκλεγεί είναι ελά-
χιστες (λόγω συσχετισμών στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο) θα πρέπει να ετοιμά-
ζεται για όσα τον περιμένουν όταν τελειώσει
αυτό το… ευχάριστο διάλειμμα. 

Από την ημέρα που η ΔΗΜ.ΑΡ.
απέσυρε τη στήριξή της στην
κυβέρνηση Σαμαρά, οι σχέσεις
του Φώτη Κουβέλη με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο –που,

πάντως, ουδέποτε υπήρ-
ξαν «κολλητοί»– πέρα-
σαν σε μια «ψυχροπο-
λεμική» φάση, που
εσχάτως σκιάζεται από
τις διεργασίες στο χώρο

της Κεντροαριστεράς. Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι-

νήθηκε πιο γρήγορα και πρό-

λαβε να «αγκαλιάσει» (κατά άλλους
να καπελώσει) την κίνηση των
«58», φέρνοντας τον κ. Κουβέλη
μπροστά στο δίλλημα είτε να εμ-
φανιστεί ως «ουρά» των πρωτο-
βουλιών του κ. Βενιζέλου ή να
πάρει αποστάσεις από τις διεργασίες
–αλληθωρίζοντας προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. επέλεξε
το δεύτερο, με αποτέλεσμα να χα-
λάσει το deal με τον Ανδρέα Λοβέρδο
και να ανοίξει νέο εσωκομματικό
μέτωπο με εκείνους που θέλουν
τη συνεργασία με τους «58» και

οι οποίοι πλέον δημιούργησαν κί-
νηση μέσα στη ΔΗΜ.ΑΡ. Πολλοί
μιλούν για οργανωμένη μεθόδευση
Βενιζέλου, που στόχο είχε εξαρχής
να «τελειώσει» το κόμμα του κ.
Κουβέλη. Πιθανότατα είναι υπερ-
βολή να αποδοθεί αυτή η διάσταση,
καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δυ-
σκολεύεται ακόμα να ρυθμίσει τα
του οίκου του. Πάντως, σε κάθε
περίπτωση, τυχαία ή όχι, βλέπει
τη ΔΗΜ.ΑΡ. με την πλάτη στον
τοίχο. Και αυτό του δημιουργεί μια
ευκαιρία…

νιζέλο προσωπικά, έχει καλυφθεί.
Σε κάθε περίπτωση, έως το Μάιο
τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο χώρο
της Κεντροαριστεράς, ενώ κανείς
δεν μπορεί να πει πώς θα είναι
τα πράγματα και μετά τις Ευ-
ρωεκλογές… 

Για την Πατρίδα και τον Λαό
«Ένωση για την
Πατρίδα και τον
Λαό» ονομάζεται
ο νέος πολιτικός
φορέας που δη-
μιούργησε ο Βύ-

ρων Πολύδωρας και στον οποίο
πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και

ο πρώην υπουργός της Ν.Δ.,
Χρήστος Ζώης, ο οποίος μετά
το σύντομο πέρασμά του από
τους ΑΝ.ΕΛ. και τη δημιουργία
στη συνέχεια του κόμματος Νέα
ΜΕΡΑ (με την οποία δεν είδε…
άσπρη μέρα), βρήκε τώρα νέα
πολιτική στέγη. Η παρουσίαση
του κόμματος έγινε την Πέμπτη
από τους κ.κ. Πολύδωρα και
Ζώη, στην Αθήνα. Η πολυανα-
μενόμενη κίνηση του διαγρα-
φέντος από τη Ν.Δ. βουλευτή,
έγινε λοιπόν! Και ο χώρος της
«Λαϊκής Δεξιάς» απέκτησε έναν
ακόμα παίκτη. Η συνέχεια επί
της… κάλπης. 

QUIZ: 
Ποιο προβεβλημένο στέ-

λεχος του ΣΥΡΙΖΑ προτίμησε
μια υποψηφιότητα στο χώρο 

της αυτοδιοίκησης με 
το σκεπτικό «από μα-
κριά κι αγαπημέ-

νοι» με την
ηγεσία;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Οι αλήθειες είναι γεγονός, όταν
αποκαλύπτουν «πληγές» δύσκολα

γίνονται δεκτές, κυρίως από τους
δράστες. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο
στη χώρα μας, δυσκολεύονται να τις
δεχθούν και οι παθόντες. Γιατί φυσικό
είναι εκείνοι που με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο συμμετείχαν στο πάρτι
της δεκαετίας του ευρώ και των δα-
νεικών και αγύριστων, κατά το «μαζί
τα φάγανε» για να διορθώσουμε προς
το εντιμότερον το ρηθέν του Πάγκαλου,
να εξεγείρονται και να επιτίθενται σε
όποιον αποκαλύπτει τις λαδιές τους.
Εκείνο που δεν είναι φυσικό, η έντιμη
πλειοψηφία των πολιτών, να νοιώθει
συνένοχη και να εξανίσταται όταν οι
διεθνείς οργανισμοί μας κατατάσσουν
σε βαθμό διαφθοράς, στο επίπεδο
της Κολομβίας. Έχουμε ανάγκη τους
ξένους να μας ανοίξουν τα μάτια για
όσα συνέβαιναν και ίσως συμβαίνουν
ακόμη στον τόπο μας; Ίσως ναι, καθώς
αν δεν έρχονταν στοιχεία για τα εξο-
πλιστικά από τους Γερμανούς, ίσως
ο Άκης Τσοχατζόπουλος όχι μόνο δε
θα είχε καταδικαστεί, αλλά μπορεί
να ήταν ακόμα στη Βουλή. Μην
ξεχνάμε ότι το 2005 είχε γίνει εξεταστική
για τις μίζες και η τότε πλειοψηφία
έβγαλε… λάδι τον πρώην υπουργό.
Αν η χώρα δεν είχε χρεοκοπήσει και
δεν είχε προστρέξει στους εταίρους
για βοήθεια, μπορεί να μη μαθαίναμε
ποτέ τα συντριπτικά στοιχεία για τα
θαλασσοδάνεια του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου και άλλων ίσως τρα-
πεζικών ιδρυμάτων, που με «άνωθεν
εντολές», δημιουργούσαν από τη μία
μέρα στην άλλη μεγιστάνες του
πλούτου που δεν παρήγαγαν απολύτως
τίποτα άλλο, εκτός από υπερκοστο-
λογημένα παρδαλά σόου της νεοελ-

ληνικής παρακμής. Οι αποκαλύψεις
που βλέπουν τελευταία το φως της
δημοσιότητας, με τις μίζες, τα θα-
λασσοδάνεια, τον απροκάλυπτο πα-
ράνομο πλουτισμό πολιτικών και επι-
χειρηματιών, που έχτισαν όλο αυτό
το βλαχομπαρόκ κιτς, καταστρέφοντας,
εκτός από την οικονομία, τον κοινωνικό
ιστό και την πολιτιστική ιστορική μας
συνέχεια, αν δεν εξαντληθεί -όπως
πολλοί φοβούνται- στην ψυχολογική
εκτόνωση των πολιτών, ίσως γίνει
αφετηρία για έναν γενικότερο ανα-
τρεπτικό προβληματισμό της κοινωνίας.
Γιατί η χυδαία και αγοραία γενίκευση
της ανέντιμης συνενοχής, βολεύει
κυρίως εκείνους που μας έστειλαν
στον καιάδα της διεθνούς ανυποληψίας.
Ο κόσμος έχει ή πρέπει να έχει πλέον
αντιληφθεί, ότι εκείνοι που είχαν το
μαχαίρι έτρωγαν και πεπόνι, και το
μαχαίρι ήταν τα μίντια που κατείχαν
και συνεχίζουν να κατέχουν λόγω
της βλακώδους και εγκληματικής
αμέλειας της πολιτείας, και το πεπόνι
ήταν τα δάνεια που τους έδιναν ως
αντιπαροχή τη στήριξη στην καλύτερη
περίπτωση της κυβερνητικής εξουσίας
ή ως προϊόντα εκβιασμών στη χει-
ρότερη. Και βέβαια κανένας πλέον
δεν μπορεί να στέκει αμέτοχος και
άβουλος απέναντι στη γενικευμένη
σήψη που επιτέλους, έστω και δειλά,
αποκαλύπτεται. Είναι και αυτό ένα
έστω και αβέβαιο βήμα προς την κά-
θαρση που έρχεται στο τέλος; της
νεοελληνικής τραγωδίας. Ίσως όμως
το σημαντικότερο να είναι ότι σε
μεγάλα στρώματα της κοινωνίας,
έχει γίνει συνείδηση ότι όλο αυτό το
σκηνικό έφθασε στα όριά του και
ήδη, κυρίως στους νέους, εγκυμονείται
το καινούριο.  

Μαζί τα φάγανε...
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
Δυσαρεστημένος με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου, αφού όχι μόνο υπήρξαν σφοδρές
αντιδράσεις στο κόμμα –παρά τις διαβεβαι-
ώσεις– αλλά διαρρέεται και ότι ο Αλέξης
Τσίπρας το ξανασκέφτεται! Καλή αρχή… 

Μια ευκαιρία…

Ένα ευχάριστο(;) διάλειμμα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
Είδε κι απόειδε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της
Ένωσης Επιμελητηρίων και απέσυρε το όνομά
του από τους ενδιαφερόμενους για υποψήφιους
στο Δήμο Αθηναίων με τη στήριξη της Ν.Δ.,
καθώς το θέμα έχει κολλήσει. Και πια δεν
μένουν πολλές επιλογές…

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)



μεν η δόση θα μειωθεί στα 534 ευρώ,
αλλά το σύνολο των τόκων θα διπλα-
σιαστεί φτάνοντας στα 60.345 ευρώ.

«Κούρεμα» έως και 60%
στις πιστωτικές 
Καθώς οι περικοπές στο εισόδημα προ-
καλούν μεγάλες δυσκολίες στους κα-
ταναλωτές στην εξυπηρέτηση των δό-
σεων που «τρέχουν» κάθε μήνα για πι-
στωτικές κάρτες, ο δανειζόμενος μπορεί
να  «κουρέψει» σημαντικά τη δόση που
πληρώνει. 
Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα στην
αγορά, οι τράπεζες «κουρεύουν» ως
60% τα χρέη από πιστωτικές κάρτες,
στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες έχουν
βγει ήδη στο «κόκκινο» και δεν έχουν
πληρώσει τις δόσεις τους για διάστημα
άνω των 90 ημερών. 
Καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν
πλέον στις τράπεζες να σωρεύουν «κόκ-
κινες» οφειλές, προτείνουν τον συγ-
κεκριμένο διακανονισμό, προκειμένου
να εισπράξουν έστω και τμήμα των
οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση. 
Για παράδειγμα, οι τράπεζες καλούν
τους πελάτες τους που βρίσκονται σε
καθυστέρηση και έχουν απλήρωτες δό-
σεις από πιστωτικές κάρτες να προχω-
ρήσουν σε διακανονισμό. Οι τράπεζες
ενημερώνουν ότι «κόβουν» από το
ποσό της οφειλής τόκους και πανωτόκια.
Το «κούρεμα» σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να φτάσει και στο 60%. 

Στην ίδια λογική είναι και η ακόλουθη
πρόταση, που υιοθετούν ορισμένες
τράπεζες: Ο πελάτης έχει οφειλή π.χ.
8.000 ευρώ. Η τράπεζα του ζητά να
πληρώσει άμεσα για παράδειγμα 2.000
ευρώ και αντίστοιχο ποσό (δηλαδή
2.000 ευρώ) διαγράφεται από την οφει-
λή. Το χρέος στην περίπτωση αυτή πε-
ριορίζεται στις 4.000 ευρώ και η δόση
μειώνεται στο μισό. 

Επιμήκυνση των
αποπληρωμών 
στα καταναλωτικά
Τα «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια
έχουν ήδη ξεπεράσει το 20% και οι τρά-
πεζες είναι πρόθυμες να κάνουν μεγάλες
ευκολίες πληρωμής, πάντοτε με το...
αζημίωτο. Για τους δανειολήπτες που
έρχονται σε απευθείας διαπραγμάτευση
με την τράπεζα, προσφέρονται περίοδοι
χάριτος, αλλά και μεγάλες επιμηκύνσεις
της διάρκειας αποπληρωμής, που φτά-
νουν ακόμη και τα 15 χρόνια. 
Στην πράξη, βέβαια, η διευκόλυνση
προς τον καταναλωτή αποδεικνύεται
πανάκριβη λύση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα πεν-
ταετές καταναλωτικό δάνειο ύψους
5.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής
τα 5 χρόνια και επιτόκιο 10%. Η δόση
διαμορφώνεται στα 108 ευρώ και το
σύνολο των τόκων μέχρι την αποπλη-
ρωμή στα 1.463 ευρώ. Με αύξηση της
διάρκειας του δανείου στα 15 χρόνια
και ταυτόχρονη αύξηση του επιτοκίου
στο 13%, ναι μεν η δόση μειώνεται
στα 65 ευρώ, αλλά οι τόκοι μέχρι και
την οριστική αποπληρωμή εκτοξεύονται
στα 6.744 ευρώ. 
Οι τράπεζες ακολουθούν διαφορετική
«γραμμή», ανάλογα με το αν το κατα-
ναλωτικό δάνειο βρίσκεται ήδη σε κα-
θυστέρηση ή όχι. 

Οφέλη για τους
δανειολήπτες 
Οφέλη για τους δανειολήπτες προκύπτουν
από τη μεταφορά οφειλών από πιστωτικές
κάρτες σε καταναλωτικά ή προσωπικά
δάνεια που σαφώς έχουν χαμηλότερα
επιτόκια. Πολλές τράπεζες «κλείνουν»
τις πιστωτικές κάρτες σε πελάτες που
αδυνατούν να πληρώσουν δύο ή τρεις
δόσεις και τους προτείνουν την απο-
πληρωμή των υπολοίπων οφειλών με
καταναλωτικά ή προσωπικά δάνεια. 
Τα ονομαστικά επιτόκια των πιστωτικών
καρτών ξεπερνούν το 16% και τα πραγ-
ματικά αγγίζουν το 20%. Στον αντίποδα,
υπάρχουν προγράμματα μεταφοράς
οφειλών με επιτόκιο κοντά στο 6,5%
μέχρι την αποπληρωμή του χρέους.
Έτσι, αν κάποιος έχει συσσωρευμένα
χρέη 10.000 ευρώ σε πλαστικό χρήμα,
πληρώνει κάθε χρόνο 1.650 ευρώ σε
τόκους, με τελικό επιτόκιο 16,5%. 
Μειώνοντας το επιτόκιο στο 6,5%, μέσω
μεταφοράς, τα χρήματα που πληρώνει

αντίστοιχα στην τράπεζα πέφτουν στα
650 ευρώ, προκύπτει δηλαδή ετήσιο
κέρδος 1.000 ευρώ. 

Η «λύση» του νέου δανείου
Στις πιστωτικές κάρτες το ποσοστό των
καθυστερήσεων εκτιμάται ότι υπερβαίνει
κατά πολύ το γενικό ποσοστό στον τομέα
των καταναλωτικών δανείων, που ήδη
είχαν φθάσει κοντά στο 17%. Στις κάρτες,
τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι οι κα-
θυστερήσεις στο τέλος του έτους ενδέχεται
να ξεπερνούν και το 25%. 
Οι τράπεζες βγάζουν εκτός συστήματος
πιστωτικές κάρτες όσων καθυστερούν
να αποπληρώσουν τις οφειλές τους,
έστω και για 2 με 3 μήνες και τους
ζητούν άμεσα, με ένδικα μέσα, να απο-
πληρώσουν τα χρέη τους. Στην… κα-
λύτερη περίπτωση τους υποχρεώνουν
να ρυθμίσουν το ποσό των οφειλών
από τις κάρτες με τη σύναψη κατανα-
λωτικών δανείων διάρκειας ακόμη και
15 ετών. Οι τράπεζες εμφανίζονται τον
τελευταίο καιρό έτοιμες να προχωρήσουν
σε πολυετείς ρυθμίσεις χρεών από κάρτες
και καταναλωτικά, με νέα τοκοχρεολυτικά
δάνεια, για τα οποία στις περισσότερες
περιπτώσεις απαιτούν πρόσθετες εξα-
σφαλίσεις, δηλαδή προσημείωση ενός
ακινήτου. Η διάρκεια των νέων τοκο-
χρεολυτικών δανείων φθάνει ακόμη
και στα 15 χρόνια (!) και πράγματι μπορεί
με αυτά ο δανειολήπτης να πετύχει ση-
μαντική μείωση της μηνιαίας δόσης του. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει, ανα-
γνώστης του «ΧΡΗΜΑ plus» χρωστούσε
σε μία κρατική μάλιστα τράπεζα 25.000
ευρώ από δύο κάρτες. Οφειλές που
ρυθμίστηκαν με ένα καταναλωτικό
δάνειο 15ετούς διάρκειας, με επιτόκιο
γύρω στο 13%, αντί του 18% που ήταν
στις κάρτες και η μηνιαία δόση διαμορ-
φώθηκε γύρω στα 350 ευρώ. 
Αυτό βέβαια που… απέφυγε η τράπεζα
να του εξηγήσει, είναι ότι στη διάρκεια
του δανείου θα χρειασθεί να πληρώσει
τόκους περίπου 32.000 ευρώ! 

Οι αναδιαρθρώσεις δανείων
Οι αναδιαρθρώσεις δανείων είναι μία
προσωρινή λύση για τους δανειολήπτες

και αφορούν, στην παρούσα φάση,
κυρίως μείωση της μηνιαίας δόσης στο
μισό και συνήθως για περίοδο ενός
έτους, καθώς επίσης και περίοδο χάριτος,
3 ή 6 μηνών συνήθως, για δανειολήπτες
που έχουν χάσει τη δουλειά τους και
απαλλάσσονται για το διάστημα αυτό
από κάθε καταβολή. 
Μετά την πάροδο του εξαμήνου η τράπεζα
επανεξετάζει την περίπτωση του δα-
νείου.
Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν στε-
γαστικά δάνεια, δεν διστάζουν να πουν
στις τράπεζες να… πάρουν το σπίτι που
αγόρασαν με δάνειο, το οποίο δεν μπο-
ρούν να το αποπληρώσουν.

Τ
ην ίδια στιγμή, για εκείνους
που δεν θέλουν ή δεν μπορούν
να ενταχθούν στη ρύθμιση, οι
τράπεζες προσφέρουν νέα

προϊόντα, αλλά και επιπλέον επιλογές
αναχρηματοδότησης. Με μείωση επι-
τοκίων, αύξηση διάρκειας και προση-
μείωση ακινήτων, η δόση μπορεί να
πέσει έως και στο 50%, ενώ αν κάποιος
αντιμετωπίζει πρόσκαιρο πρόβλημα, οι
τράπεζες προσφέρουν περίοδο χάριτος
που μπορεί να τον απαλλάξει από τις
δόσεις για διάστημα έως δύο χρόνων.
Όμως, εδώ βρίσκονται μεγάλες «παγί-
δες», τις οποίες πρέπει να έχουν υπόψη
τους οι δανειολήπτες. 
Για να ενταχθούν οι δανειολήπτες στη
ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια» πρέπει
να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικο-
γενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι
τις 35.000 ευρώ. 
2. Η συνολική αξία της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να
μην ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
3. Το σύνολο των καταθέσεων και των
κινητών αξιών του οφειλέτη στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό στις 20/11/2013
να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000
ευρώ. 
Οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι προχωρούν
σε καθημερινή βάση σε ρυθμίσεις εκα-
τοντάδων δανείων ιδιωτών που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στην αποπλη-
ρωμή τους. 

Καθώς οι περικοπές στο εισόδημα προ-
καλούν μεγάλες δυσκολίες στους κα-
ταναλωτές, στην εξυπηρέτηση των δό-
σεων που «τρέχουν», ο δανειζόμενος
μπορεί να «κουρέψει» σημαντικά τη
δόση που πληρώνει, τις περισσότερες
φορές με το… αζημίωτο για τις τράπεζες,
καθώς οι αναδιαρθρώσεις δανείων κρύ-
βουν αρκετές «παγίδες».
Οι αναδιαρθρώσεις δανείων είναι μία
προσωρινή λύση για τους δανειολήπτες
και αφορούν, στην παρούσα φάση,
κυρίως μείωση της μηνιαίας δόσης στο
μισό και συνήθως για περίοδο ενός
έτους, καθώς επίσης και περίοδο χάριτος,
3 ή 6 μηνών συνήθως, για δανειολήπτες
που έχουν χάσει τη δουλειά τους και
απαλλάσσονται για το διάστημα αυτό
από κάθε καταβολή. Μετά την πάροδο
του εξαμήνου η τράπεζα επανεξετάζει
την περίπτωση του δανείου. 

Πληρωμή μόνο τόκων 
Οι τράπεζες προχωρούν σε προγράμματα
με τα οποία ο δανειολήπτης πληρώνει
μόνο τους τόκους για ένα διάστημα,
ειδικά αν κάποιος έχει επικαλεστεί απώ-
λεια θέσεως εργασίας. Π.χ. Εάν κάποιος
χρωστά στεγαστικό ύψους 120.000
ευρώ για δάνειο που λήγει σε 15 χρόνια,
ενώ το επιτόκιό του φθάνει π.χ. το 4,5%,
η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 920 ευρώ.
Αν επιλεγεί η πληρωμή μόνο τόκων για
ένα διάστημα, π.χ. 3 ετών, η δόση του
δανείου γι’ αυτά τα 3 έτη θα «πέσει»

στα 450 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα
κατά 50%. Ωστόσο, μετά τα 3 αυτά
χρόνια, το νοικοκυριό θα χρωστά εκ
νέου 120.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει
να αποπληρώσει σε 12 χρόνια. Δηλαδή,
η δόση του αμέσως μετά θα αυξηθεί
στα 1.080 ευρώ και θα πληρώσει επι-
πλέον τόκους 16.200 ευρώ σε σχέση
με πριν! 

Η επιμήκυνση χρόνου
πληρώνεται… 
Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν στε-

γαστικά δάνεια, δεν διστάζουν να πουν
στις τράπεζες να… πάρουν το σπίτι που
αγόρασαν με δάνειο, το οποίο δεν μπο-
ρούν να το αποπληρώσουν. Οι τράπεζες
για να μη συγκεντρώσουν σπίτια, καθώς
δεν τους συμφέρει κάτι τέτοιο σε περίοδο
κρίσης και με την κτηματαγορά «πα-
γωμένη», του προτείνουν προγράμματα,
τα οποία επιμηκύνουν τον χρόνο απο-

πληρωμής των στεγαστικών δανείων. 
Π.χ. Εάν κάποιος έλαβε το 2005 στε-
γαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, με διάρκεια
20 έτη. Η δόση του σήμερα, πέντε χρόνια
μετά, με επιτόκιο 5%, ανέρχεται σε 990
ευρώ, ενώ το υπόλοιπο που χρωστάει
στην τράπεζα φθάνει τις 125.000 ευρώ. 
Το νοικοκυριό θέλει να μειώσει τη
δόση του και επιλέγει τη μέθοδο της
επιμήκυνσης της διάρκειας ως την
πλήρη εξόφληση του δανείου. Αν επα-
ναφέρει την αρχική διάρκειά του στα
20 χρόνια, η δόση πέφτει στα 825
ευρώ, δηλαδή θα διαμορφωθεί χαμη-
λότερα κατά 17%. 
Ωστόσο, προσοχή. Μέσα σε αυτή την
έξτρα πενταετία, ο δανειολήπτης θα
κληθεί να καταβάλει επιπλέον τόκους
περί τις 20.000 ευρώ ή 4.000 ευρώ
κατ’ έτος. 
Η αύξηση διάρκειας του δανείου ναι
μεν εξασφαλίζει χαμηλότερη δόση,
αλλά αυξάνει το συνολικό ποσό των
τόκων που πρέπει να καταβάλει ο δα-
νειολήπτης μέχρι την πλήρη εξόφληση.
Πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη
διευκόλυνση είναι πολύ πιθανό να συ-
νοδευθεί και από αύξηση του επιτοκίου.
Π.χ. Δάνειο 100.000 ευρώ με 15ετή
περίοδο εξόφλησης και επιτόκιο 3,5%
έχει μηνιαία δόση 720 ευρώ. Μέχρι
την πλήρη εξόφληση, πρέπει να κα-
ταβληθούν 29.742 ευρώ σε τόκους.
Αν η διάρκεια του δανείου αυξηθεί στα
25 χρόνια και το επιτόκιο στο 4%, ναι
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Οι… παγίδες που κρύβει η προσφυγή στα δικαστήρια

Ονόμος για τα υπερχρε-
ωμένα νοικοκυριά μπο-

ρεί να δώσει βαθιά ανάσα
στους δανειολήπτες, «κου-
ρεύοντας» ακόμη και όλο
το ποσό των οφειλών, όμως
σε ορισμένες περιπτώσεις,
κρύβει και αρκετές… παγίδες
και μερικοί απ’ αυτούς που
θα προσφύγουν στα δικα-
στήρια μπορεί να «πάνε για
μαλλί και να βγούνε κου-
ρεμένοι». Η προσφυγή στα
δικαστήρια για «κούρεμα»
των οφειλών προς τις τρά-
πεζες δεν συμφέρει πάντα
και κρύβει… παγίδες:

Ο νόμος για τα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά

(Ν. 3869/2010) προστατεύει
την πρώτη κατοικία του
οφειλέτη, οδηγεί όμως και
σε ρευστοποίηση κάθε άλ-
λου ακινήτου που μπορεί
να κατέχει υπέρ της τρά-
πεζας.Οι πλέον ευνοημένοι
είναι οι οφειλέτες εκείνοι,
που δεν διαθέτουν στ’ όνομά

τους ακίνητη περιουσία,
πλην της πρώτης κατοικίας
και που έχουν χαμηλό οι-
κογενειακό εισόδημα. 

Ο νόμος για τη ρύθ-
μιση χρεών των

υπερχρεωμένων κατανα-
λωτών δεν επιτρέπει στον
οφειλέτη να αμφισβητήσει
το σκέλος των απαιτήσεων
της τράπεζας. που μπορεί
να προέρχονται από παρά-
νομες χρεώσεις και επιβα-
ρύνσεις. Ουσιαστικά, δηλα-
δή, ένας υπερχρεωμένος
δανειολήπτης μπαίνει σε
διαδικασία ρύθμισης μη νό-
μιμων οφειλών, χάνοντας
το δικαίωμα να τις αμφι-
σβητήσει δικαστικώς ή εξω-
δίκως και μπορεί να δει τα
περιουσιακά στοιχεία του,
πλην ίσως της πρώτης κα-
τοικίας που υπό όρους προ-
στατεύεται από το νόμο, να
ρευστοποιούνται υπέρ της
τράπεζας για την πληρωμή
μη νόμιμων οφειλών!

Ο δανειολήπτης σε
όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας έχει καθήκον
ειλικρινούς δήλωσης, τόσο
των περιουσιακών του στοι-
χείων όσο και των εισοδη-
μάτων του. Εάν αποδειχθεί
ότι έχει κρύψει περιουσιακά
στοιχεία ή άλλα εισοδήματα,
θα υπάρξει απόρριψη του
αιτήματος ρύθμισης των
οφειλών. 
Πάντως, υπάρχει ειδική
πρόνοια και μεγαλύτερη
προστασία για όσους έχουν
σοβαρά προβλήματα υγείας
ή τελούν σε χρόνια ανεργία
ή έχουν ανεπαρκές εισό-
δημα για την κάλυψη στοι-
χειωδών βιοτικών αναγκών
ή άλλους λόγους ίδιας βα-
ρύτητας. Για να σβηστεί
ένα χρέος προς τράπεζες
στο σύνολό του, θα πρέπει
να συντρέχουν οι πα-
ρακάτω προ-
ϋποθέσεις:
Ο δανει-
ολή-

πτης να μην έχει ακίνητη
περιουσία και να μην έχει
εισοδήματα.
Εάν ισχύουν αυτά, το δικα-
στήριο μπορεί να λάβει μία
εκ των δύο ακόλουθων
αποφάσεων: 
8Να απαλλάξει οριστικά

από την οφειλή τον δα-
νειολήπτη, εκτιμώντας
ότι δεν πρόκειται να βρει
εργασία τα επόμενα χρό-
νια να αποπληρώσει την
οφειλή του.

8Να του δώσει μία περίοδο
χάριτος διάρκειας 4 ετών,
κατά τη διάρκεια της
οποίας θα τον επανελέγ-
ξει, κάποια στιγμή, για
να διαπιστώσει εάν εξα-
κολουθεί να βρίσκεται
στην ίδια κατάσταση και
να εκδώσει κατόπιν την
οριστική απόφαση.

1

2

3

Οι τράπεζες προχωρούν
σε προγράμματα με 
τα οποία ο δανειολήπτης
πληρώνει μόνο 
τους τόκους για ένα
διάστημα, ειδικά αν
κάποιος έχει επικαλεστεί
απώλεια θέσεως
εργασίας

Στις κάρτες,
τραπεζικά
στελέχη
εκτιμούν ότι 
οι καθυστερήσεις
στο τέλος του έτους
ενδέχεται να ξεπερνούν
και το 25%

Όσοι θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους 
από «κόκκινα δάνεια» για να αποφύγουν τους
πλειστηριασμούς, μπορούν να αξιοποιήσουν 
τον νέο νόμο που βρίσκεται σε ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι 
έχουν προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Οι «παγίδες»
στις ρυθμίσεις
των «κόκκινων» δανείων

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΑΝΕΙΩΝ 
(ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΤΟ 2012)

Q4 2009 7,70%
Q1 2010 8,20%
Q2 2010 9,00%
Q3 2010 10,00%
Q4 2010 10,40%
Q1 2011 11,50%
Q2 2011 12,80%
Q3 2011 14,70%
Q4 2011 16,00%
Q1 2012 18,70%
Q2 2012 21,60%
Q3 2012 22,50%
Q4 2012 24,60%

2013* 30,00%

*Εκτίμηση

Η «ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ  



«Ε
ίμαστε μέλη της Ε.Ε. είτε

το θέλουμε είτε όχι, αλλά
η θέση της Πολωνίας εί-
ναι έξω από την Ε.Ε.»,

λέει ο 29χρονος Ρόμπερτ Βινίτσκι,
αρχηγός του Εθνικού Κινήματος (Ruch
Narodowy). «Πηγαίνουμε στις Βρυ-
ξέλλες για να διαλύσουμε την Ε.Ε.»,
συμπληρώνει ο Άρτουρ Ζαουίσα, υπο-
ψήφιος κι αυτός στις εκλογές του
Μαΐου. «Για να το πετύχουμε, όμως,
πρέπει πρώτα να μπούμε στο Ευρω-
κοινοβούλιο, έστω και μόνο για να
καταθέσουμε πρόταση για την έξοδο

της Πολωνίας από την Ε.Ε. ή την ακύ-
ρωση της Συμφωνίας της Λισσαβό-
νας».
Το κίνημα έγινε γνωστό από τις «πορείες
της ανεξαρτησίας», που πραγματο-
ποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου και ση-
μαδεύτηκαν από επεισόδια. Σε μία
από αυτές, οι διαδηλωτές έκαψαν ένα
φυλάκιο της Αστυνομίας, μπροστά
στην πρεσβεία της Ρωσίας στη Βαρ-
σοβία, και μια καλλιτεχνική εγκατά-
σταση που είχε τη μορφή ουράνιου
τόξου και συμβόλιζε το κίνημα των
γκέι. Οι περισσότεροι φορούσαν κου-

κούλες και ήταν οπαδοί ποδοσφαιρικών
ομάδων. 
Τις προάλλες, οι ηγέτες του κινήματος
παρουσίασαν το πρόγραμμά τους στους
δημοσιογράφους. «Θα καταπολεμή-
σουμε την ιδεολογία του φύλου, τόσο
στην Πολωνία όσο και στην Ε.Ε.»,
τόνισε ο Βινίτσκι. «Θα αγωνιστούμε
για τα δικαιώματα της πολωνικής μει-
ονότητας οπουδήποτε καταπατώνται.
Θα υπερασπιστούμε τους Πολωνούς
μετανάστες εργάτες και θα αγωνιστούμε
για τον σεβασμό των δικαιωμάτων
τους στην Ε.Ε.».

Πριν από δύο εβδομάδες, καμιά ει-
κοσαριά ακροδεξιοί από την πιο εξ-
τρεμιστική τάση αυτού του κινήματος,
το λεγόμενο Εθνικιστικό Στρατόπεδο
(Oboz Narodowo-Radykalny), επιτέ-
θηκαν στην τρανσέξουαλ βουλευτή
Άνα Γκρότσκα, που παρουσίαζε την
αυτοβιογραφία της στη Βαρσοβία.
«Όχι στην ομοφυλόφιλη Πολωνία,
όχι στην κοσμική Πολωνία» φώναζαν,
κρατώντας πανό με το σήμα της φά-
λαγγας (ένα χέρι με ένα σπαθί). «Ναι
μόνο σε μια καθολική Πολωνία!». Η
εκδήλωση διακόπηκε…

«Πρωτοπόροι»
Η ιδεολογία του κινήματος απεικονίζεται
στους τοίχους των γραφείων του: βλέπει
κανείς εκεί χάρτες της Μεγάλης Πο-
λωνίας του 16ου αιώνα και φωτογραφίες
του θεωρητικού του αντισημιτισμού
Ρομάν Ντμόφσκι. Προς το παρόν, το
Εθνικό Κίνημα επικεντρώνει το ενδια-
φέρον του στην Ευρώπη. «Μαζί με
άλλα ευρωσκεπτικιστικά κινήματα, θα
αγωνιστούμε κατά του φεντεραλισμού
και του ευρωκεντρισμού των Βρυξελλών
και θα κάνουμε τα πάντα, ώστε η πο-
λωνική οικονομία να μη συντριβεί
κάτω από το βάρος του πακέτου των
κλιματικών αλλαγών», πρόσθεσαν οι
αρχηγοί του κινήματος στη συνέντευξη
Τύπου. Όπως είπαν, σκοπεύουν να συμ-
μαχήσουν με το ουγγρικό Jobbik, του
Γκάμπορ Βόνα, την Εθνική Δημοκρατία
της Ισπανίας και το Εθνικό Μέτωπο
της Γαλλίας. Το τελευταίο, πάντως, το
θεωρούν μετριοπαθές και προτιμούν
την πιο ριζοσπαστική Εθνική Ανανέωση. 
«Έχουμε κάπου 10.000 μέλη, αλλά οι
οπαδοί μας είναι δεκάδες χιλιάδες»,
εξηγεί ο Βινίτσκι, ο οποίος σπουδάζει
πολιτικές επιστήμες. Στόχος του είναι
να παρουσιάσει ψηφοδέλτια και στις
13 εκλογικές περιφέρειες της Πολωνίας.
Για να συμβεί αυτό, όμως, πρέπει να
συγκεντρώσει τουλάχιστον 100.000
υπογραφές. «Αν αποσπάσουν 2% με
3%, θα είναι επιτυχία», λέει ο πολιτικός
αναλυτής Μικολάι Τσέσνικ. «Αν κερ-
δίσουν 5% και βγάλουν έναν ευρω-
βουλευτή, θα είναι τεράστια επιτυχία.
Ο στόχος τους πάντως είναι περισσότερο
οι τοπικές εκλογές του φθινοπώρου
και οι βουλευτικές εκλογές του 2015». 
Όλα εξαρτώνται από τη συμμετοχή,
που στις Ευρωεκλογές είναι συνήθως
μικρή. «Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το
Εθνικό Κίνημα δημιουργεί προβλήματα
στη διασπασμένη Δεξιά και ιδιαίτερα
στο κόμμα του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι»,
προσθέτει ο πολιτικός αναλυτής. 
Σύμφωνα με τον αρχηγό του Εθνικιστικού
Στρατοπέδου, τον Γιάροσλαβ Ρομάνιουκ,
θα ήταν καλύτερα το κίνημα να μη
λάβει μέρος στις Ευρωεκλογές και να
επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις
τοπικές εκλογές. «Κανένα κόμμα στην
Πολωνία δεν μιλά για την έξοδο της
χώρας από την Ε.Ε.», λέει. «Σε αυτόν
τον τομέα, είμαστε η πολιτική πρωτο-
πορία»… 
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ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ… ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η πολωνική ακροδεξιά θέλει
να διαλύσει την ΕΕ!

Η ιδεολογία του
κινήματος απεικονίζεται
στους τοίχους των
γραφείων του: βλέπει
κανείς εκεί χάρτες 
της Μεγάλης Πολωνίας 
του 16ου αιώνα και
φωτογραφίες 
του θεωρητικού 
του αντισημιτισμού
Ρομάν Ντμόφσκι

Βρισκόταν για χρόνια στο
περιθώριο της θεσμικής
πολιτικής ζωής. Αλλά τώρα η
νεαρή πολωνική ακροδεξιά, ένα
αντιευρωπαϊκό και ομοφοβικό
κόμμα, ρίχνεται για πρώτη φορά
στη μάχη των Ευρωεκλογών.

Γράφει η MAJA ZOLTOWSKA 
Αναδημοσίευση από τη
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Τα ερωτήματα αυτά είναι τα
εξής:

Γιατί η χώρα απ’ όπου ξε-
κίνησε η Αραβική Άνοιξη

και όπου οι ΗΠΑ είχαν τη μι-
κρότερη ανάμιξη, η Τυνησία,
είναι εκείνη που σημειώνει τη
μεγαλύτερη πρόοδο προς μια
συναινετική δημοκρατία; 

Γιατί οι πιο σημαντικοί
αριθμοί που πρέπει να θυ-

μόμαστε όταν μιλάμε για τον
αραβικό κόσμο είναι το 1, το
5.000 και το 500.000; 

Γιατί ο ισχυρός άνδρας
και επίδοξος πρόεδρος

της Αιγύπτου, ο στρατηγός Αμ-
πντούλ-Φάταχ ελ-Σίσι, έχει τόσο
πολλά μετάλλια, ενώ είναι πολύ
νέος για να έχει λάβει μέρος
στους μεγάλους πολέμους της
Αιγύπτου;

Η περίπτωση 
της Τυνησίας
Η Τυνησία ψήφισε την περασμένη
εβδομάδα ένα από τα πιο φι-
λελεύθερα Συντάγματα του αρα-
βικού κόσμου. Χρειάστηκαν
τρία χρόνια για να φτάσουν οι
Τυνήσιοι σε αυτό το σημείο και
η συμφωνία μπορεί ανά πάσα

στιγμή να τιναχτεί στον αέρα.
Παρά ταύτα, πρόκειται για κάτι
που πέτυχαν οι Τυνήσιοι μόνοι
τους. Γιατί; Επειδή οι κυριότερες
θρησκευτικές και κοσμικές δυ-
νάμεις της χώρας, αφού έφτασαν
κοντά στον εμφύλιο πόλεμο,
συμφώνησαν σε μια βασική αρ-
χή: δεν θα υπάρξουν ούτε νικητές
ούτε ηττημένοι. Για να επιτευχθεί
μια σταθερή μετάβαση από τον
αυταρχισμό σε μια πιο συναι-
νετική κατάσταση, πρέπει να
υπάρξει κατανομή και εναλλαγή
της εξουσίας. 
Η Τυνησία, όμως, είχε και άλλα
πλεονεκτήματα. Είχε ισχυρούς
θεσμούς, όπως η Συνομοσπονδία
Εργατών, ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων, ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος και η Ένωση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Οι θεσμοί αυτοί
έπαιξαν σημαντικό μεσολαβητικό
ρόλο ανάμεσα στις διάφορες
πολιτικές δυνάμεις. Αντίθετα
με την Αίγυπτο, επίσης, η Τυνησία
δεν είχε έναν ισχυρό στρατό με
ρίζες στην οικονομία της χώρας
και κατά συνέπεια κίνητρα να
αναμιχθεί στην πολιτική. 

Οι αριθμοί...
Και αυτό μας οδηγεί σε εκείνους
τους αριθμούς. Όταν οι πολίτες
μιας χώρας θέλουν να ζήσουν
μαζί, χρειάζεται ένας Νέλσον
Μαντέλα για να κάνει το πολιτικό
σύστημα να εργαστεί παραγω-
γικά. Όταν οι πολίτες μιας χώρας
δεν θέλουν να ζήσουν μαζί,
αλλά είναι έτοιμοι να ζήσουν
χωριστά –όπως συνέβη στη
Βοσνία και τον Λίβανο ύστερα
από χρόνια εμφυλίου πολέ-

μου–, χρειάζονται 5.000 κυα-
νόκρανοι για να επιτηρούν τις
διαχωριστικές γραμμές. Όταν,
όμως, οι πολίτες δεν θέλουν
να ζήσουν ούτε μαζί ούτε χω-
ριστά, χρειάζονται 500.000 κυα-
νόκρανοι για να επέμβουν, να
απομακρύνουν τον δικτάτορα
και τα πιο εξτρεμιστικά στοιχεία
και να προστατεύσουν το κέντρο.

Χωρίς να αποκλείεται και πάλι
η αποτυχία...  Ο πλουραλισμός
δεν μπορεί να επιβληθεί με τη
βία. Ο Άσαντ είναι ένα τέρας.
Μπορεί να απομακρυνθεί, όμως,
από την εξουσία μόνο αν η συ-
ριακή αντιπολίτευση αποδείξει
πως όχι μόνο πιστεύει στον
πλουραλισμό, αλλά μπορεί και
να τον προστατεύσει. Αλλιώς,

οι μειονότητες δεν θα εγκατα-
λείψουν τον Άσαντ. Και αυτό
πρέπει να το θυμούνται όλοι
όσοι καλούν τον Ομπάμα να
επέμβει στη Συρία. 

...και η Αίγυπτος
Όσο για την Αίγυπτο, μπορεί οι
ηγέτες της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας να μην ήταν συμ-
παθείς στη Δύση, αλλά η από-
φαση του στρατού να συλλάβει
ακόμη και μετριοπαθή στελέχη
και να θέσει εκτός νόμου την
Αδελφότητα οδηγεί τη χώρα
στο παλιό μοντέλο της εξάρ-
τησης από έναν ισχυρό στρα-
τιωτικό. Ο αλ-Σίσι καλά θα κάνει
να αναζητήσει μετάλλια όχι
μόνο για στρατιωτικές νίκες,
αλλά για την καταπολέμηση
των πραγματικών εχθρών της
Αιγύπτου, που είναι ο αναλφα-
βητισμός των γυναικών και η
ελλιπής εκπαίδευση... 

1

2

3

Όποιος έχει μπερδευτεί με την αναταραχή
στον αραβικό κόσμο και αναρωτιέται 
πώς θα μπορούσαν να απαντήσουν οι
Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να εστιάσει την
προσοχή του σε τρία βασικά ερωτήματα.

Γράφει ο ΤΟΜΑΣ ΦΡΙΝΤΑΜ
Αναδημοσίευση από τους Ο πλουραλισμός δεν μπορεί να επιβληθεί

με τη βία. Ο Άσαντ είναι ένα τέρας. Μπορεί
να απομακρυνθεί, όμως, από την εξουσία
μόνο αν η συριακή αντιπολίτευση αποδείξει
πως όχι μόνο πιστεύει στον πλουραλισμό,
αλλά μπορεί και να τον προστατεύσει

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

Η Άνοιξη δεν λέει να έρθει στον αραβικό κόσμο

Οποιαδήποτε ενέργεια έχει ως στόχο «τη
διατάραξη της δημόσιας τάξης, τον κλονισμό

της ασφάλειας της κοινωνίας ή της σταθερότητας
του κράτους, την περιύβριση των κρατικών αρ-
χών» ορίζεται ως τρομοκρατία, σύμφωνα με
τον νέο, δρακόντειο αντιτρομοκρατικό νόμο
που υπέγραψε κι επικύρωσε ο μονάρχης Αμπντάλα
και τέθηκε σε ισχύ στη Σαουδική Αραβία.
Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι ο νέος νόμος ποι-
νικοποιεί ακόμη και τις φραστικές επικρίσεις
εναντίον της κυβέρνησης της χώρας. Η ΜΚΟ
Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κατήγγειλε ότι ο νόμος αυτός περιορίζει την
ελευθερία του λόγου και παρέχει στην αστυνομία
δυσανάλογες εξουσίες, χωρίς επαρκή δικαστική
εποπτεία. Kάλεσε, μάλιστα, τον μονάρχη Αμπντάλα

να αμβλύνει τους περιορισμούς στα δικαιώματα
των πολιτών και να μην καταστήσει απαράγραπτα
τα «φοβερά αντιτρομοκρατικά μέτρα» που συμ-
περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος νόμος.
Αφότου σάρωσαν τον αραβικό κόσμο οι λαϊκές
εξεγέρσεις που είχαν εκδηλωθεί το 2011, οι
σαουδαραβικές αρχές επιδιώκουν όλο και πε-
ρισσότερο να περιστείλουν τα δημοκρατικά δι-
καιώματα των πολιτών της χώρας. Το Μάρτιο
του 2013, για παράδειγμα, ένα σαουδαραβικό
δικαστήριο καταδίκασε σε ποινές φυλάκισης
δύο ακτιβιστές διότι παρέβησαν τον όρκο πίστεως
στο βασιλέα, υποκίνησαν τη διατάραξη της δη-
μόσιας τάξης και ίδρυσαν μια οργάνωση προ-
άσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς
την έγκριση των αρχών... 

Τα δικαιώματα σε... ασφυξία



Σ
το ελληνικό χρηματι-
στήριο ανέβηκε ο πή-
χης των προσδοκιών,
χάρη στο δημοσίευμα

του πρακτορείου Bloomberg,
που ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση εξετάζει σχέδιο παρεμ-
βάσεων του ελληνικού χρέους.
Ανάμεσα σε αυτές είναι η μείωση
του επιτοκίου και ο χρόνος απο-
πληρωμής του, να επεκταθεί
σε 50 χρόνια. Οι νέες προοπτικές
βάζουν τον πήχη στις 1.300
μονάδες, δηλαδή στα πρόσφατα
υψηλά του Ιανουαρίου. 
Εν τω μεταξύ ο πολιτικός κίν-
δυνος αποδυναμώθηκε επί του
παρόντος, σε σχέση τουλάχιστον
με το ενδεχόμενο διεξαγωγής
τριπλών εκλογών το Μάιο. 
Επίσης, μέσα στις επόμενες
εβδομάδες αναμένεται η δη-
μοσιοποίηση της πολυαναμε-
νόμενης έκθεσης της BlackRock
για τις τράπεζες. Τέλος, μέσα
στον τρέχοντα μήνα θα αποσα-
φηνιστεί τί ακριβώς θα γίνει με
την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Επομένως, ο Φε-

βρουάριος κρύβει εξελίξεις και
ενδεχομένως ενδιαφέρουσες
ειδήσεις, είτε ευνοϊκές είτε όχι
για την αγορά, με αποτέλεσμα
η μεταβλητότητα να αναμένεται
υψηλή.
Βέβαια, η πιο επιφυλακτική ει-
κόνα των διεθνών αγορών δεν
συνηγορεί υπέρ της διατήρησης
της ανόδου. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, η εσωτερική ειδησεο-
γραφία μπορεί να συμβάλλει
στη θετική αυτονόμηση της εγ-
χώριας αγοράς από το διεθνές
περιβάλλον, με βασικό βέβαια
ζητούμενο την επιστροφή της
τρόικας στην Ελλάδα για την
ολοκλήρωση των διαπραγμα-
τεύσεων και την επίτευξη τελικής
συμφωνίας. Μια συμφωνία που
αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο
για έναρξη συζητήσεων σχετικά
με τη νέα χρηματοδότηση της
χώρας. 

Επενδύστε στο Χ.Α. 
Να επενδύσουν στην Ευρώπη
και στα «φθηνά» χρηματιστήρια
της Ελλάδας, της Ουγγαρίας,

της Ρωσίας και της Τουρκίας,
μεταξύ άλλων, καλεί τους Αμε-
ρικανούς επενδυτές άρθρο του
MarketWatch, που στηρίζεται
σε μελέτη της συμβουλευτικής
Wellershoff & Partners στην
Ελβετία. 
Η μελέτη καταγράφει ποια είναι
τα ακριβά και ποια τα φθηνά
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ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το φιλόδοξο πλάνο για έσοδα 3,56 δισ. από τις
ιδιωτικοποιήσεις, φέτος, θα αναγκαστεί να αναθε-
ωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Όπως εξελίσσεται η υπόθεση
της ΕΥΔΑΠ -φαίνεται πως οδηγείται προς ακύρωση
η μεταβίβαση-, σε συνδυασμό με την οριστική
αναβολή του νέου διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ,
μειώνουν τις προσδοκίες για τα έσοδα από ιδιωτι-
κοποιήσεις, κατά 700 εκατ. Το Συμβούλιο Επικρατείας
δεν έχει ανακοινώσει, ακόμη, την απόφασή του
για την προσφυγή των εργαζομένων της ΕΥΑΘ και
της ΕΥΔΑΠ, για την ακύρωση της μεταβίβασης των
δύο εταιρειών στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά σύμφωνα με πλη-
ροφορίες αυτή θα γίνει αποδεκτή τελικά. Επιπλέον,
παραμένει γρίφος ο διαγωνισμός για τον ΟΛΠ, που
δεν έχει περάσει ακόμη από τη Βουλή, ενώ η
Κομισιόν έχει βάλει «φρένο» στο φιλικό διακα-
νονισμό ΟΛΠ - Cosco. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει καταλήξει
στην οριστική μορφή της σύμβασης, που προβλέπει
πώληση του 67% του ΟΛΠ, θέμα για το οποίο θα
συνεδριάσει την Πέμπτη (5/2) το Διοικητικό Συμ-
βούλιο. «Αγκάθια» υπάρχουν ακόμη στην πώληση
του ΟΛΘ, την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, τα
ΕΛΠΕ, αλλά και τον ΟΔΙΕ. 

ΟΠΑΠ
Σύμφωνα με τους Financial Times, στο… μικροσκόπιο
της δικαστικής διερεύνησης τίθεται η αποκρατικο-
ποίηση του ΟΠΑΠ και η πώλησή του στην κοινοπραξία
Emma Delta, προκαλώντας νέους κλυδωνισμούς
στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. 
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αντιεισαγγελέας Πρω-
τοδικών, Ιωάννης Σέβης, έχει διατάξει τη διεξαγωγή
έρευνας για τον τρόπο επίτευξης της συμφωνίας
μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Emma Delta. Η
δικαστική έρευνα θα επικεντρωθεί στο αν η συμφωνία
για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ διέπεται από
την αναγκαία διαφάνεια, ενώ θα εξεταστεί, ταυτό-
χρονα, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 

GENIKI
Το Μάρτιο αναμένεται να γίνει η αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας, η οποία εκτιμάται
ότι θα είναι μεταξύ των 200 και των 300 εκατ.
ευρώ., εφόσον προηγηθεί η ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων για την οικονομική χρήση του 2013. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός έλεγχος από
τους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι έχουν εκ-
δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην
αύξηση κεφαλαίου. Το τσεχικό fund PPF αποτελεί
έναν από τους υποψήφιους εν δυνάμει μετόχους
της Γενικής και ήδη εξετάζει τα οικονομικά μεγέθη
της τράπεζας. Στον οικονομικό έλεγχο συμμετέχει
και η Goldman Sachs, η οποία διά των εκπροσώπων
της έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για μετοχική
επένδυση στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου της θυγατρικής του Πειραιώς. Όσο για
την Πειραιώς, θα διατηρήσει στη Γενική ποσοστό
που θα κυμαίνεται στο 20%. 

ΟΤΕ
Ανυπόστατες φήμες τις οποίες δεν σχολιάζει χα-
ρακτήρισε η Deutsche Telekom, τα σενάρια
εξαγοράς του 10% που κατέχει το ελληνικό
Δημόσιο στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ από τη
γερμανική εταιρεία. Πρόσθετες επενδύσεις ύψους
1,2 δισ. στην Ελλάδα, σχεδιάζει η Deutsche
Telekom σε ορίζοντα τετραετίας.
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8ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο
στα 5,2 από 2,5 ευρώ δίνει η Επενδυτική
Τράπεζα Ελλάδος για τη μετοχή της Ελλάκτωρ,
σε έκθεσή όπου δίνει σύσταση «buy». 
Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η άνοδος
στον στόχο για τη μετοχή οφείλεται: 
� στη μείωση του κόστους κεφαλαίων, λόγω

και της μείωσης στις αποδόσεις των ελληνικών
κρατικών ομολόγων και

� στις βελτιωμένες προοπτικές για τους
κλάδους κατασκευών και διαχείρισης απορ-
ριμμάτων. 
Αν και υπάρχουν ακόμη ρίσκα περαιτέρω

πιέσεων, σε περίπτωση που αργήσει να υλο-
ποιηθεί το σενάριο της ανάκαμψης, ο leader
των ελληνικών κατασκευών παραμένει ένας
από τους καλύτερους τρόπους μεγιστοποίησης
της έκθεσης στην Ελλάδα για τους επενδυτές,
τονίζει. 
8ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΜΕΤΚΑ: Νέες, υψηλότερες
τιμές-στόχους για τις μετοχές του Μυτιληναίου
(στα 7,5 από 7 ευρώ) και τη Μέτκα (στα 14,5
από 13,6 ευρώ) δίνει η Alpha Finance. 
Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τη Μυτιληναίος,
λόγω των αυξημένων ταμειακών ροών και
της μείωσης του χρέους, καθώς και της καλής

Σοφο...
κλέουσα

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Η JP MORGAN

Χ.Α.: Στις «φθηνές» αγορές που          

Να επενδύσουν
στην Ευρώπη 
και στα «φθηνά»
χρηματιστήρια 
της Ελλάδας, 
της Ουγγαρίας, 
της Ρωσίας και της
Τουρκίας καλεί
τους Αμερικανούς
επενδυτές το
MarketWatch
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χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο,
με βάση το μοντέλο του κυ-
κλικώς αναπροσαρμοζόμενου
λόγου της τιμής προς τα κέρδη
(δείκτης CAPE), ο οποίος συγ-
κρίνει τα κέρδη των μετοχών
κατά την τελευταία δεκαετία
(αναπροσαρμοσμένα ως προς
τον πληθωρισμό) σε όλα σχεδόν
τα χρηματιστήρια του κόσμου. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της
ανάλυσης, οι χρηματαγορές
που εμφανίζουν τον χαμηλότερο,
δηλαδή τον φθηνότερο λόγο
CAPE, και άρα σημαίνει ότι θα
έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη
μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια,
είναι αυτά της Αυστρίας, Ελλά-
δας, Ιταλίας, Ισπανίας, Σουηδίας,
Ουγγαρίας, Ρωσίας, Τουρκίας
και Περού. 
Παρότι οι αποδόσεις των με-
τοχών και των χρηματιστηρίων
εξαρτώνται από διάφορους πα-
ράγοντες, η συμβουλευτική

εταιρεία υποστηρίζει ότι τη δε-
δομένη στιγμή οι παραπάνω
αγορές εμφανίζουν την καλύ-
τερη αναλογία ρίσκου και αν-
ταπόδοσης, καθώς προβλέπεται
να έχουν κέρδη άνω του 70%
μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 
Συγκριτικά, η ίδια ανάλυση εκτι-
μά ότι το αμερικανικό χρημα-
τιστήριο θα έχει απόδοση στο
τέλος της πενταετίας 9%. 

Η JP Morgan
Ελλάδα και Ρωσία προτείνει
από τις αναδυόμενες αγορές η
JP Morgan. 
Όπως αναφέρει, εν μέσω εκροών
κεφαλαίων και αυξήσεων επι-
τοκίων στις αναδυόμενες αγορές,
η ελληνική αγορά έχει συμπε-
ριφερθεί περισσότερο σαν ευ-
ρωπαϊκή περιφερειακή αγορά,
παρά σαν αναδυόμενη. 
Αναλυτικότερα, όπως σημειώνει
ο οίκος, η Ελλάδα αποτελεί το

μεγαλύτερο «underweight» για
την πλειονότητα των επενδυτών
στις αναδυόμενες αγορές, ενώ
διαπραγματεύεται περισσότερο
σαν χώρα της ευρωπεριφέρειας
παρά σαν αναδυόμενη αγορά. 
Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος
τρόπος, ώστε οι επενδυτές των
παγκόσμιων αναδυόμενων αγο-
ρών να αποκτήσουν έκθεση
στην ανάκαμψη της ευρωζώνης,
εκτιμά ο οίκος.
Όπως επισημαίνει, η νομισματική
πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ
(χαμηλότερα επιτόκια για πε-
ρισσότερο διάστημα), σε αντί-
θεση με το tapering (περιορισμός
της ρευστότητας) της Fed, βοηθά
την Ελλάδα σε σχέση με τις
αναδυόμενες αγορές. Σημειώνει,
δε, πως η ανάπτυξη επανέρχεται
στην Ελλάδα, με τον PMI να
διαμορφώνεται άνω των 50 μο-
νάδων για πρώτη φορά από τον
Αύγουστο του 2009. 

Η JP Morgan αναφέρει, επίσης,
πως είναι «overweight» για τις
τράπεζες στην Ελλάδα, αναμέ-
νοντας καλύτερη προ-προβλέ-
ψεων κερδοφορία σε σχέση με
τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις
των αναλυτών, με την Πειραιώς
να κατατάσσεται στις 10 κορυ-
φαίες επιλογές του οίκου για
την περιοχή Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης, Μέσης Ανα-
τολής και Ασίας. 
Ως ρίσκο επισημαίνει την πιθα-
νότητα διεξαγωγής πρόωρων
εκλογών, ωστόσο θεωρεί πως
ο όποιος «θόρυβος» γύρο από
το θέμα αποτελεί αγοραστική
ευκαιρία και όχι λόγω πανικού. 

Η Exotix
Το βασικό ρίσκο αυτή τη στιγμή
στην Ελλάδα παραμένει το πο-
λιτικό. Οι συζητήσεις για πρό-
ωρες εκλογές δεν βοηθούν,
σχολιάζει η Exotix με αφορμή
την εικόνα που παρουσιάζουν
οι αναδυόμενες αγορές και
την πορεία του Χ.Α. Η Exotix
όπως και σε προηγούμενες
αναλύσεις της, συνεχίζει να
υποστηρίζει τις επενδύσεις στα
warrants ανάπτυξης, ενώ πα-
ράλληλα σημειώνει ότι «κα-
λοβλέπει» και τα warrants
των τραπεζών, προσθέτοντας
τις τελευταίες ημέρες υπήρξε
sell off σε αυτά της ΕΤΕ εξαιτίας
της Τουρκίας και της έκθεσης
που έχει ο όμιλος μέσω Fi-
nansbank.

διαχείρισης κόστους στην Αλουμίνιον, της
ισχυρής Μέτκα και της σταθεροποίησης στον
κλάδο της ενέργειας. Η «Μυτιληναίος» θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη χρηματοοι-
κονομική της ισχύ είτε για να αντεπεξέλθει σε
ενδεχόμενη σοβαρή κρίση στο εγχώριο μέτωπο
είτε για να αξιοποιήσει πιθανές ευκαιρίες εξα-
γορών, εάν η ανάκαμψη έρθει νωρίτερα των
εκτιμήσεων, σημειώνει. 
8ΠΛΑΙΣΙΟ: Στις δέκα κορυφαίες εταιρείες
της Ευρώπης. Μια θέση στις δέκα κορυφαίες
εταιρείες της Ευρώπης, στα πλαίσια των φετινών
European Business Award, εξασφάλισε το

Πλαίσιο, καθώς κατέκτησε τον τίτλο «Ruban
d’ Honneur» και πέρασε έτσι στον τελικό, μαζί
με άλλες εννέα εταιρείες απ’ όλη την Ευρώπη,
διεκδικώντας το βραβείο «Εταιρεία της Χρονιάς»
στην κατηγορία επιχειρήσεων με τζίρο άνω
των 150 εκατ. ευρώ. 
Στον φετινό διαγωνισμό, που ως θεσμός
ξεκίνησε από το 2007, κατέθεσαν υποψηφιότητα
15.000 εταιρείες από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο τίτλος «Ruban d’ Honneur» απονεμήθηκε
μονάχα σε 100 –μεταξύ των οποίων και το
Πλαίσιο– οι οποίες πέρασαν στην τελική φάση
και πλέον διεκδικούν το πρώτο βραβείο σε
μία από τις 10 κατηγορίες του θεσμού.
Η επιλογή των εταιρειών γίνεται από περισ-
σότερους από 150 κριτές που αξιολογούν όχι
μόνο τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά την και-
νοτομία και την επιχειρηματική ηθική.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ - «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
Φέτος θα σημειωθεί η κορύφωση στα «κόκκινα»
δάνεια των ελληνικών τραπεζών, στοιχείο που θα
οδηγήσει χαμηλότερα τις προβλέψεις για τις
σχετικές απώλειες, αναφέρει η Berenberg Bank. 
Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα «μαξιλάρια» που
υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη προ
προβλέψεων για την επόμενη τριετία, μπορούν να
απορροφήσουν μια αύξηση στα «κόκκινα» δάνεια
που θα τα οδηγήσει στο 50% επί του συνόλου. Πα-
ράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν
έναν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 8%. 
Ειδικοί της Πειραιώς και Alpha, μιλώντας προς
την Berenberg, σημείωσαν ότι δεν θα χρειαστούν
πρόσθετα κεφάλαια, ενώ η Eurobank αναμένει τα
2 δισ. που, σύμφωνα με τη Berenberg, θα εισέλθουν
στην τράπεζα το Μάρτιο. Την ίδια ώρα, το ΤΧΣ
μπορεί να υποστηρίξει τις τραπεζικές ανάγκες με
11 δισ. Το ρίσκο, ωστόσο, έγκειται στο ότι οι
τράπεζες θα υποχρεωθούν να αυξήσουν περαιτέρω
τις προβλέψεις, λόγω αναδιαρθρώσεων δανείων
που αντιστοιχούν στο 5-7% του συνόλου. Πρόκειται
για τις μετοχοποιήσεις δανείων που θα οδηγήσουν
και σε περαιτέρω αποδυνάμωση των θέσεων των
βασικών μετόχων. 

ΜΕΤΟΧΕΣ - CITIGROUP 
Η μόνη ελληνική μετοχή για την οποία δίνει «buy»
η Citigroup, είναι η μετοχή του ΟΤΕ, με τιμή-στόχο
τα 13,5 ευρώ ανά μετοχή. Σύσταση «neutral»
δίνει για τις μετοχές των Aegean Airlines (τιμή-
στόχος 7,6 ευρώ), Coca Cola HBC (19,5 στερλίνες),
Jumbo (11,5 ευρώ), ΕΧΑΕ (8 ευρώ), Motor Oil
(8,2 ευρώ), ΜΕΤΚΑ (13,0 ευρώ) και ΔΕΗ (11
ευρώ). Σύσταση «neutral» δίνει, επίσης, για τις
μετοχές των Alpha Bank, Εθνικής και Πειραιώς,
χωρίς να δίνει τιμή-στόχο. Αντιθέτως, «sell»
συστήνει για τις μετοχές των Τιτάν (τιμή-στόχος
19 ευρώ) και ΟΠΑΠ (7,7 ευρώ). 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στις κορυφαίες επιλογές της JP Morgan συγκατα-
λέγεται η Τράπεζα Πειραιώς, με τον οίκο να δίνει
τιμή-στόχο στα 2 ευρώ και σύσταση «overweight». 
Στα 2 ευρώ από 1,5 προηγουμένως αυξάνει την
τιμή-στόχο της μετοχής της Πειραιώς η IBG και
διατηρεί σύσταση «buy». Η χρηματιστηριακή ανα-
φέρει πως η Πειραιώς έχει καταφέρει να συγχωνεύσει
έξι τράπεζες σε λιγότερο από ένα χρόνο. Όπως
σημειώνει, η αγορά καλωσόρισε τις εξελίξεις αυτές,
με τη μετοχή να πραγματοποιεί ράλι, υπεραποδίδοντας
σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες μετά την
έκδοση των αποτελεσμάτων για το Q2. Η ΙBG εκτιμά
ότι η Πειραιώς θα επωφεληθεί από τη βελτίωση
στο outlook της ελληνικής οικονομίας και από
την ηγετική της θέση στο εγχώριο τραπεζικό τοπίο. 

ΕΥΔΑΠ
Αγοραστική ευκαιρία «βλέπει» η Alpha Finance
και δίνει σύσταση «outperform» και τιμή-στόχο
στα 10,5 ευρώ. Όπως αναφέρει, ο τίτλος προσφέρεται
ως αγοραστική ευκαιρία καθώς έχουν επιλυθεί
διάφορες αβεβαιότητες που αναμένεται να γεμίσουν
το ταμείο της, ενώ η πρόσφατη αναδιάρθρωση
των τιμολογίων αναμένεται να οδηγήσει σε καθαρή
μέση αύξηση του τιμολογίου νερού κατά 1%.

           θα αποδώσουν περισσότερο
και από τη Wall Street!
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71.417.100 507,06 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 7,100 -1,25% 275.278 7,200 7,100 2,340 7,450
11.178.000 10,73 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,960 -1,03% 1.440 1,000 0,960 0,764 1,070
13.000.000 1,68 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,129 12,17% 1.643 0,129 0,118 0,100 0,520
25.000.000 6,60 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,264 -4,35% 226.732 0,289 0,260 0,174 0,533
22.016.250 9,89 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,449 -8,37% 30.629 0,520 0,449 0,360 0,681

418.000 8,65 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 20,700 1,47% 350 22,400 20,400 17,100 23,400
15.300.000 32,74 - 24/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) * ΑΤΕΚ 2,140 0,00% 259.490 2,140 2,140 0,520 2,150
20.121.710 3,82 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 0,00% 0 0,190 0,190 0,179 0,397
18.810.000 4,14 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,220 7,84% 12.104 0,223 0,218 0,185 0,419
23.986.500 17,73 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,739 -7,63% 3.723 0,758 0,700 0,585 0,873

4.968.600 4,38 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,882 -10,00% 100 0,980 0,882 0,490 1,010
6.325.000 13,03 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 2,060 -0,48% 668 2,070 2,040 0,888 2,140

77.376.446 2,55 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,033 17,86% 87.200 0,033 0,030 0,028 0,097
14.076.360 4,93 12,75 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,350 -0,57% 70 0,352 0,350 0,265 0,600

8.418.750 56,07 20,92 0,15 0,29 05/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚΕ (ΚΑ) * ΠΡΕΖΤ 6,660 -0,30% 240 6,670 6,660 6,620 7,120
94.462.368 330,62 - 08/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,500 9,03% 1.308.144 3,550 3,330 1,497 3,730
24.060.000 8,93 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,371 -1,07% 9.350 0,375 0,369 0,317 0,433
15.000.000 30,00 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 2,000 0,00% 685 2,000 1,990 1,610 5,330

232.000.000 2.496,32 81,77 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 10,760 12,67% 3.223.325 10,760 9,900 4,910 11,830
34.720.000 11,46 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,330 1,85% 207.971 0,330 0,311 0,221 0,634
13.673.200 4,38 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,320 0,00% 1.038 0,320 0,320 0,219 0,434

2.396.785.994 8.724,30 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 3,640 9,31% 10.625.928 3,640 3,290 2,040 9,211
27.848.000 10,55 28,70 0,01 0,14 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,379 -0,26% 188.421 0,386 0,367 0,259 0,491
11.250.000 7,65 7,80 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,680 -0,73% 17.811 0,698 0,670 0,414 0,815
36.748.909 34,47 12,21 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,938 6,59% 70.378 0,959 0,910 0,785 1,600
18.648.000 16,91 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,907 3,07% 14.580 0,909 0,897 0,550 0,980

124.100.815 218,42 10,09 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,760 -2,76% 138.677 1,800 1,760 1,590 2,330
13.230.000 7,70 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,582 -3,00% 31.065 0,599 0,576 0,464 0,679
31.734.530 12,47 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,393 -6,43% 12.811 0,400 0,360 0,360 0,740
23.828.130 23,83 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,000 -9,09% 4.000 1,100 1,000 0,779 1,770

177.001.313 630,12 52,07 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,560 10,90% 3.063.954 3,560 3,360 1,460 3,750
19.864.886 309,49 0,78 0,67 0,54 06/03/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 15,580 5,06% 34.396 15,580 14,970 12,010 17,700
29.546.360 45,80 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,550 0,65% 22.462 1,590 1,530 1,270 2,020

305.635.185 2.261,70 26,86 0,45 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 7,400 5,26% 845.424 7,400 7,190 6,350 9,600
65.368.563 524,91 44,75 0,11 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 8,030 10,76% 1.696.274 8,030 7,290 3,762 8,800
26.730.187 31,54 9,86 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,180 0,85% 15.774 1,180 1,170 0,877 1,260
15.146.404 24,08 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,590 3,92% 27.197 1,590 1,500 1,200 1,900
52.067.296 14,58 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,280 -3,11% 46.335 0,300 0,280 0,242 0,534
30.009.210 10,74 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,358 2,58% 2.906 0,358 0,349 0,313 0,658
36.300.000 183,68 10,33 0,19 0,16 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,060 4,33% 8.306 5,100 4,750 4,650 6,420

106.500.000 805,14 17,22 0,17 0,15 31/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 7,560 0,80% 279.859 7,650 7,500 4,790 8,600
27.503.677 37,96 4,10 0,05 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,380 4,55% 34.082 1,420 1,340 1,050 1,530

7.959.900 21,33 - 10/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 2,680 -0,74% 230.683 2,790 2,680 2,033 3,039
53.155.053 87,17 20,39 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,640 4,46% 99.674 1,660 1,620 0,880 1,950
86.735.980 70,78 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,816 -0,24% 31.794 0,816 0,776 0,534 0,924
28.580.100 46,01 28,20 0,02 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,610 0,00% 83.804 1,690 1,610 1,204 1,790

9.000.000 3,91 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,434 0,00% 0 0,434 0,434 0,269 0,638
8.298.467 6,05 7,51 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,729 1,25% 2.060 0,729 0,717 0,560 1,289

11.233.200 3,53 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,314 1,29% 7.337 0,315 0,290 0,265 0,495
158.961.721 330,64 54,06 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,080 6,67% 1.217.449 2,110 1,950 1,310 2,340

17.000.000 15,30 - 12/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) * ΚΑΘΗ 0,900 -0,99% 2.089 0,991 0,900 0,321 1,000
7.500.000 14,33 14,69 10/04/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) * ΚΑΝΑΚ 1,910 1,06% 14.850 1,910 1,860 1,146 2,020
9.742.920 12,67 5,81 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,300 0,00% 0 1,300 1,300 1,070 1,510

14.679.792 60,19 11,89 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,100 -1,44% 270 4,100 4,100 3,000 4,900
3.300.689 6,60 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,000 -8,26% 11.200 2,190 2,000 1,700 3,200
6.700.000 8,98 8,03 29/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΚΕΠΕΝ 1,340 8,06% 449 1,340 1,340 0,890 1,690

40.219.218 25,90 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,644 4,72% 16.550 0,644 0,628 0,586 0,848
11.510.102 4,07 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,354 -10,83% 21.467 0,397 0,354 0,281 0,462
21.224.340 5,31 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,250 -18,83% 8.210 0,300 0,250 0,194 0,358
13.586.500 41,85 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,080 1,32% 2.381 3,100 3,030 2,772 4,405
29.480.000 17,16 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,582 2,11% 23.614 0,596 0,579 0,337 0,760
33.065.136 58,86 11,59 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,780 -1,11% 13.726 1,850 1,780 1,555 2,250
15.804.800 5,85 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,370 -10,19% 3.400 0,376 0,370 0,260 0,523

1.795.140.547 371,59 - 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0,00% 0 0,207 0,207 0,180 0,270
24.474.815 36,22 12,21 30/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 1,480 4,96% 18.866 1,480 1,410 0,629 1,504

7.595.160 5,11 7,51 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,673 -23,26% 17.349 0,964 0,673 0,627 1,240
21.364.000 384,55 - 05/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) * ΛΑΜΨΑ 18,000 0,17% 1.138 18,000 17,970 16,480 19,500

5.939.268 3,32 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,559 0,00% 0 0,559 0,559 0,520 0,700
8.321.682 2,00 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,240 -1,23% 400 0,244 0,240 0,176 0,599
2.160.524 1,68 - 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 1,55 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,200 11,73% 639 0,200 0,196 0,144 0,360

17.125.062 46,58 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,720 -1,45% 12.926 2,850 2,720 2,230 3,540
9.819.370 3,37 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,343 4,26% 8.306 0,343 0,329 0,212 0,408

51.950.600 654,06 9,34 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 12,590 10,93% 293.310 12,590 11,800 9,400 14,000
11.700.000 3,53 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,302 -2,58% 7.147 0,318 0,292 0,286 0,468
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110.782.980 997,05 12,92 0,40 0,30 04/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 9,000 7,66% 676.480 9,080 8,540 6,400 9,232
32.188.050 11,72 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,364 -9,00% 71.142 0,417 0,352 0,132 0,465

4.588.137 8,40 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,830 -1,61% 23.271 1,940 1,790 1,580 2,590
15.842.391 7,11 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,449 0,00% 940 0,449 0,449 0,406 0,702

116.915.862 729,55 30,70 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 6,240 10,44% 2.143.343 6,240 5,810 3,600 6,460
6.340.000 5,80 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,915 2,58% 500 0,915 0,915 0,300 1,040

23.935.280 4,16 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,174 -8,42% 16.818 0,245 0,174 0,165 0,357
63.697.153 17,64 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,277 1,09% 588.369 0,282 0,269 0,257 0,691

3.873.120 5,81 8,08 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,500 0,00% 349 1,500 1,500 0,910 2,640
34.986.430 4,58 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,131 -12,67% 14.810 0,153 0,131 0,101 0,183

2.566.836 0,51 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,200 0,00% 0 0,200 0,200 0,198 0,315
10.080.000 234,86 12,73 0,40 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 23,300 1,22% 7.483 23,300 22,720 19,590 25,840
25.000.000 446,25 90,02 0,01 0,05 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 17,850 5,25% 54.285 17,890 17,350 15,580 21,410

319.000.000 3.279,32 6,49 0,72 0,57 28/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 10,280 6,75% 5.371.765 10,280 9,550 5,840 10,760
490.150.389 5.759,27 12,09 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 11,750 12,12% 9.959.428 11,880 10,800 4,350 11,880

4.971.466 1,59 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,320 -6,71% 523 0,343 0,320 0,201 0,605
50.797.369 28,45 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,560 2,75% 7.212 0,560 0,531 0,361 0,706

5.072.567.951 9.688,60 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,910 14,37% 34.855.565 1,910 1,730 0,850 5,735
7.070.400 15,63 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 2,210 5,24% 27.123 2,210 1,970 1,320 2,340

22.080.000 134,47 13,11 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 6,090 -0,98% 6.900 6,430 6,010 4,130 6,720
45.094.620 55,02 7,77 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,220 5,17% 340.950 1,250 1,150 1,110 1,600
27.379.200 142,10 9,22 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,190 3,39% 4.900 5,190 4,900 4,532 5,420
24.319.250 3,16 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,130 -2,99% 158.308 0,136 0,127 0,075 0,189
22.280.000 14,48 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,650 0,15% 20.546 0,678 0,650 0,426 1,180
34.770.982 221,49 18,30 17/01/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 6,370 -2,75% 59.754 6,650 6,370 4,150 6,860

4.181.450 4,09 16,19 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,979 0,00% 0 0,979 0,979 0,639 1,000
96.243.908 158,80 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,650 3,12% 217.612 1,690 1,600 1,130 2,130
28.438.268 8,93 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,314 -6,82% 860 0,337 0,314 0,280 0,376

124.170.201 244,62 25,28 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,970 8,84% 416.848 1,970 1,790 1,510 2,530
109.314.400 479,89 35,91 0,06 24/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 4,390 7,07% 415.745 4,390 4,150 2,188 4,790

33.125.000 61,94 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,870 -1,58% 113.725 1,930 1,850 1,210 2,270
77.063.568 1.619,88 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 21,020 11,81% 329.992 21,020 19,900 12,300 22,990

7.568.960 72,51 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 9,580 6,33% 4.247 9,680 9,240 5,900 10,090
305.732.436 124,13 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,406 2,01% 960.844 0,412 0,406 0,319 0,667

10.203.575 1,86 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,182 -3,19% 15.605 0,189 0,173 0,090 0,400
8.340.750 6,26 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,750 0,00% 0 0,750 0,750 0,350 0,830

101.279.627 71,60 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,707 -0,14% 332.116 0,707 0,694 0,620 1,210
4.034.950 1,15 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,284 4,03% 54.922 0,290 0,280 0,115 0,493

21.876.700 9,17 47,88 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,419 0,48% 41.610 0,419 0,407 0,291 0,450
10.922.906.012 7.646,03 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,700 7,53% 51.455.078 0,700 0,670 0,203 0,737

1.033.006.393 228,29 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,221 6,76% 6.157.510 0,221 0,200 0,192 0,842
45.457.464 17,09 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,376 19,37% 2.957 0,376 0,325 0,179 0,479
12.120.000 102,17 13,64 0,45 0,36 22/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 8,430 0,84% 62.221 8,440 8,300 4,217 8,750
15.816.009 9,11 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,576 -4,00% 1.868 0,600 0,576 0,375 0,666

101.123.806 37,11 12,30 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,367 12,92% 606.548 0,379 0,357 0,184 0,392
367.690.225 7.122,16 - 07/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 19,370 -3,78% 644.533 19,600 19,200 17,184 23,668

9.907.500 1,53 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,154 1,99% 3.864 0,154 0,140 0,135 0,400
26.664.840 12,83 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,481 -5,13% 80.610 0,509 0,481 0,401 0,630
14.173.104 3,30 - 28/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,233 1,30% 624.484 0,236 0,228 0,208 0,792

5.469.166.865 2.915,07 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,533 7,68% 5.784.258 0,533 0,485 0,447 5,458
101.260.000 758,44 - 0,24 08/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 7,490 1,35% 289.859 7,550 7,290 4,446 7,800

52.800.154 35,90 7,49 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,680 8,63% 518.232 0,681 0,610 0,498 0,806
11.720.024 34,57 10,18 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,950 2,08% 4.804 3,000 2,900 2,331 4,855
66.948.210 1.706,51 17,97 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 25,490 15,34% 509.389 25,490 22,350 12,200 26,790
50.992.322 238,64 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 4,680 17,00% 713.002 4,680 4,040 1,700 4,680
50.593.832 227,67 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 4,500 2,74% 403.307 4,520 4,400 3,990 6,410
20.578.374 30,87 15,06 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,500 0,00% 178.857 1,500 1,500 1,120 1,650

133.025.996 92,32 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,694 13,03% 2.481.571 0,694 0,618 0,350 0,696
23.154.250 25,47 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 1,100 11,11% 187.666 1,120 0,984 0,648 1,230
77.654.850 135,90 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,750 4,79% 560.210 1,750 1,670 1,090 1,930

130.144.117 1.724,41 18,65 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 13,250 10,32% 1.143.967 13,250 12,600 5,300 13,250
23.648.700 49,19 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 2,080 0,48% 15.429 2,110 2,060 1,250 2,200
44.412.347 251,82 2,49 13/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 5,670 5,98% 127.642 5,730 5,410 3,533 6,288

4.740.000 2,13 52,71 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,450 0,00% 0 0,450 0,450 0,330 0,800
770.328.883 341,26 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,443 9,65% 17.057.715 0,450 0,423 0,202 0,508

468.700 1,80 9,34 0,75 - 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 3,830 -6,36% 1.808 4,210 3,830 3,520 5,070
10.500.000 13,55 9,59 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,290 0,00% 4.130 1,290 1,270 0,985 1,468
14.074.000 22,10 - 0,22 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,570 0,00% 3.330 1,640 1,570 1,190 1,920

6.200.000 4,27 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,689 0,00% 0 0,689 0,689 0,408 0,862
12.417.000 50,41 53,26 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 4,060 6,56% 226.089 4,060 3,820 2,670 4,060

6.132.500 13,86 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,260 -1,74% 2.751 2,280 2,260 2,130 2,860
3.953.090 3,91 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,990 -5,71% 14.786 1,020 0,975 0,566 1,130

11.812.193 11,22 21,01 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,950 -0,21% 10.162 0,965 0,948 0,850 1,240
6.836.280 12,10 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 1,770 1,14% 11.560 1,780 1,770 0,261 1,930

11.962.443 70,58 - 12/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 5,900 -1,34% 1.991 5,980 5,790 3,247 6,372
57.434.884 35,04 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,610 -3,17% 41.125 0,632 0,610 0,465 0,760

6.456.530 10,59 33,40 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,640 -4,65% 2.562 1,720 1,640 1,500 2,200
54.888.240 56,53 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 1,030 0,00% 73.361 1,070 1,000 0,648 1,170
15.627.315 5,39 - 20/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,345 -1,43% 80.182 0,350 0,345 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 )

245.748.580 292,44 - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 1,190 17,82% 12.675.271 1,190 0,920 0,540 1,840
848.591.850 754,40 - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,889 18,69% 31.523.322 0,889 0,770 0,375 0,991

1.204.702.851 1.758,87 - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,460 15,87% 17.433.387 1,460 1,290 0,560 1,510
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Ο
ι ενεργοί μικροοργανισμοί

ανακαλύφθηκαν το 1968
από τον Ιάπωνα καθηγητή
Γεωργίας Τερούο Χίγκα, ως

μια εναλλακτική λύση στη χρήση χη-
μικών ουσιών στη γεωργία και αξιο-
ποιούνται –με επιτυχία– στο κτήμα
του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Σπείρα
Γης», λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κα-
τερίνη. Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Σάκης Κα-
ρανάτσος, από τη «Σπείρα Γης», στο
κτήμα, έκτασης 9 στρεμμάτων, έξω
από τον Αρωνά, τα μέλη του Συνε-
ταιρισμού καλλιεργούν –μεταξύ άλ-
λων– παντζάρια, μαρούλια, κουκιά,
ρόκα, αγριαγκινάρες, αλλά και ιδιαί-
τερες ποικιλίες αρωματικών και φαρ-
μακευτικών βοτάνων, μερικά εκ των
οποίων καλλιεργούνται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, αξιοποιώντας
τους ενεργούς μικροοργανισμούς. 
Πρόκειται για ένα μείγμα διαφόρων
ωφέλιμων μικροοργανισμών, που
αποτελείται κυρίως από βακτήρια
γαλακτικού οξέος, φωτοσυνθετικά
βακτήρια, διάφορα είδη μαγιάς και
ζυμομύκητες. «Το αξιοσημείωτο, δε,
με τους ενεργούς μικροοργανισμούς
είναι το γεγονός ότι η χρήση τους
σταματά εκεί που σταματά η φαντασία
των ανθρώπων!» επισημαίνει ο κ. Κα-
ρανάτσος. 
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, που
έχει ξεκινήσει η δράση του Κοινωνικού
Συνεταιρισμού, το κτήμα δέχεται επι-
σκέπτες και τα μέλη του πραγματο-
ποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για
τις εφαρμογές των ενεργών μικρο-
οργανισμών, που δεν περιορίζονται
μόνο στις καλλιέργειες, αλλά έχουν
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής και χρή-
σης (στο σπίτι, την προσωπική υγιεινή,
τα ζώα κ.ά.). 

Η «Σπείρα Γης», μέσω των εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων και των αγροτου-
ριστικών δραστηριοτήτων, προσπαθεί
να επανασυνδέσει τον αστικό κόσμο
με τη φύση, υπογραμμίζει ο κ. Κα-
ρανάτσος και συμπληρώνει πως με-
ρικές από τις δραστηριότητές της
είναι επισκέψεις σε γειτονικούς με το
κτήμα χώρους φυσικού ενδιαφέρον-
τος, η επανένταξη άγριων ζώων στο
φυσικό τους περιβάλλον σε συνερ-
γασία με την ομάδα «Δράση για την
Άγρια Ζωή», αλλά και καλλιτεχνικές
δραστηριότητες. 

Εφαρμογές και οφέλη
Σύμφωνα με μελέτες, ορισμένοι τομείς
εφαρμογής των ενεργών μικροορ-
γανισμών είναι η γεωργία, η κτηνο-
τροφία, η μελισσοκομία, η καθαριό-
τητα, η προσωπική υγιεινή και ο κα-
θαρισμός των οικοσυστημάτων. Πα-
ραδείγματα χρήσης των ενεργών μι-
κροοργανισμών συναντά κανείς στη
μελισσοκομία, τη βιοδυναμική γεωργία
και την καλλιέργεια κηπευτικών και
οπωροκηπευτικών. Μάλιστα, οι απο-
δόσεις των καλλιεργειών σημειώνουν
αύξηση έως και τρεις φορές σε σύγ-
κριση με τις συμβατικές καλλιέργειες. 
Οι ενεργοί μικροοργανισμοί αντί να
επιβαρύνουν το περιβάλλον το βοη-
θούν και το ισορροπούν, ενώ η χρήση
τους μειώνει το κόστος παραγωγής

και, παράλληλα, αυξάνει την ποσότητα
και την ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος, εξηγεί ο κ. Καρανάτσος. 

Κτήμα-πρότυπο
Ουσιαστικά, το κτήμα –ένα κομμάτι
του οποίου παραμένει δασικό, προ-
κειμένου να φιλοξενεί διάφορες οι-
κολογικές δραστηριότητες– αποτελεί
μια δράση αειφόρου ανάπτυξης, κα-
θώς οι εφαρμογές των ενεργών μι-
κροοργανισμών πολλαπλασιάζουν
τα προσδοκώμενα και αναμενόμενα
αποτελέσματα. Το κτήμα του Κοινω-

νικού Συνεταιρισμού φιλοδοξεί να
καταστεί μια πλήρως αυτάρκης μο-
νάδα οικονομικής δράσης στην ύπαι-
θρο, να συνδέσει τον αγροτικό με
τον αστικό κόσμο μέσα από νέες εκ-
παιδευτικές προτάσεις και να «πει-
ραματιστεί» πάνω σε παραδοσιακές
και νέες δυναμικές καλλιέργειες. 
Πέραν αυτού, ο Κοινωνικός Συνεται-
ρισμός συντάσσεται και με την απο-
κέντρωση και την προσπάθεια να
επανέλθει ο πρωτογενής τομέας στην
Ελλάδα, που, όπως λέει ο κ. Καρανά-
τσος, «τον έχουμε παραγκωνίσει». 
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Τους αποκαλούν «θαύμα 
της φύσης» και όχι άδικα,
αφού το τελικό προϊόν 
που παράγεται σε κάθε
καλλιέργεια ή άλλη χρήση
στην οποία «συμμετέχουν»,
είναι πολλαπλάσιο σε σχέση
με τις παραδοσιακές
μεθόδους. Ο λόγος για τους
ενεργούς μικροοργανισμούς. 

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι εφαρμογές 

των ενεργών

μικροοργανισμών 

δεν περιορίζονται 

μόνο στις καλλιέργειες,

αλλά έχουν ένα ευρύ

φάσμα εφαρμογής 

και χρήσης (στο σπίτι, 

την προσωπική υγιεινή,

τα ζώα κ.ά.)

«Θαύμα της φύσης» με... απεριόριστες χρήσεις
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Οπως εξηγεί ο κ. Καρανάτσος,
«η σπείρα είναι σε κίνηση

ατέρμονη, ατελείωτη, και το σήμα
(του Συνεταιρισμού) δείχνει την
ατέρμονη κίνηση, αλλά με ρίζες
και από πάνω την εξέλιξη, το
φυτό. Είναι κάτι το σύμβολο του
αειφόρου στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση για εμάς. Όλα μπορούν
να έχουν μια φυσική συνέχεια». 
Ο κ. Καρανάτσος παρουσίασε την
καινοτόμο πρόταση του Κοινωνικού
Συνεταιρισμού «Σπείρα Γης» ως
καλή πρακτική, στο πλαίσιο της
συνάντησης που πραγματοποι-
ήθηκε, με τη συμμετοχή περίπου
50 αντιπροσώπων από 11 ευρω-
παϊκές πόλεις, στη Θεσσαλονίκη. 

Το πρόγραμμα URBACT
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος
My Generation At Work/URBACT
II, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης
είναι εταίρος. Το URBACT είναι
ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αν-
ταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης,
με στόχο τη βιώσιμη αστική ανά-
πτυξη, το οποίο παρέχει τη δυ-
νατότητα συνεργασίας μεταξύ
των πόλεων για την εξεύρεση λύ-
σεων σε μείζονα αστικά θέματα.
Μέσω του προγράμματος αυτού,
οι πόλεις ανταλλάσσουν καλές
πρακτικές και εμπειρίες που έχουν
συσσωρευτεί απ’ όλους τους εμ-
πλεκόμενους σε θέματα αστικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Γιατί «Σπείρα»; 
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Παράγοντα ανάπτυξης αποτελεί
ο αγροτικός τομέας για την Τρά-

πεζα Πειραιώς, όπως επανέλαβε ο
αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-
λός της, Χριστόδουλος Αντωνιάδης,
υπογραμμίζοντας την προτεραι-
ότητα που δίνει η τράπεζα στην
ανάπτυξη «εργαλείων» χρηματο-
δοτικής υποστήριξης των αγροτών. 
«Ξεπεράσαμε τις 17 σχέσεις (προ-
γράμματα συμβολαιακής γεωργίας)
το 2013 και στόχος μας είναι μέχρι
το 2017 να φθάσουμε τις 100 σχέ-
σεις» ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης από
τη Θεσσαλόνικη, σημειώνοντας ότι
η συμβολαιακή γεωργία «κερδίζει
πόντους». Ανακοίνωσε, δε, ότι πέραν
της γεωργίας, η τράπεζα δίνει έμ-
φαση και στη συμβολαιακή κτηνο-
τροφία και σε αυτό το πλαίσιο επί-
κειται συμβολαιακή σχέση με μεγάλο
προμηθευτή του «Μπάρμπα Στάθη». 
Η Τράπεζα μπαίνει προσεκτικά αλλά
και δυναμικά στον αγροτικό τομέα,
ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης, ανακοι-
νώνοντας «λίφτινγκ» στο προϊόν
«Ανοιχτό Δάνειο Αγροτών», με στόχο

την ενίσχυση των μη συμβολαιακών
αγροτών που έχουν οφειλές, κατά
κύριο λόγο, κάτω των 10.000 ευρώ.
Με το ανανεωμένο προϊόν, που θα
έχει επιτόκιο 7,10%, οι αγρότες θα
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν
τις καλλιεργητικές τους δαπάνες,
ενώ η αποπληρωμή του θα γίνεται
με μεγαλύτερη ευελιξία και ευνοϊ-
κότερους όρους.
Εξάλλου, στις 10 Ιανουαρίου ξεκί-

νησε το πρόγραμμα του Ταμείου
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
(ΤΑΕ), ένα πρόγραμμα 253 εκατομ-
μυρίων ευρώ (τα 138 εκατ. αποτε-
λούν τη συμμετοχή της Τράπεζας
Πειραιώς) που χρηματοδοτεί δράσεις
εκσυγχρονισμού, επενδυτικών σχε-
δίων τεχνολογιών και καινοτομιών
μεταποίησης. 
Το πρόγραμμα αναμένεται να ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2014.

Η Πειραιώς «επενδύει» στον αγροτικό τομέα

«Ανακαλύπτω την Ελλάδα την
Ελληνική Διατροφή και τα Ελ-

ληνικά Προϊόντα στο Βέλγιο» είναι ο
τίτλος της εκστρατείας που παρου-
σιάστηκε στις Βρυξέλλες και έχει
στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης
με την υγιεινή διατροφή και ειδικότερα
με τη μεσογειακή ελληνική διατροφή
με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. 
Στο πρόγραμμα, το οποίο εφαρμό-
ζεται ήδη σε 10 εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα του Βελγίου, συμπεριλαμβα-
νομένου του πανεπιστημίου της
Μονς, μαθητές και φοιτητές ενημε-
ρώνονται και ευαισθητοποιούνται
για την παράδοση και τον πολιτισμό
της Ελλάδας και ανακαλύπτουν τη
φύση και τις πρώτες ύλες της ελλη-
νικής κουζίνας. Το πρόγραμμα που
σχεδίασε η μη κυβερνητική οργάνωση

«Discovering network», υλοποιείται
από κοινού με το Γραφείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα
της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο. 
Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη Τύπου
οι διοργανωτές του προγράμματος,
Θ. Εκμεκτζόγλου και Μ. Αλεξάκης,
στόχος είναι μέσω της εκπαίδευσης
να ευαισθητοποιηθούν και να ενη-
μερωθούν παιδιά, γονείς, νέοι και
ενήλικες σχετικά με τα πλεονεκτήματα
της ελληνικής διατροφής, να γίνει
παρουσίαση των τοπικών παραδο-
σιακών προϊόντων, συμπεριλαμβα-
νομένων των αρωματικών φυτών,
και να καταγραφούν τα προϊόντα
που μπορεί κάποιος να βρει στο
Βέλγιο μέσω της δράσης «Μικροί
εξερευνητές». Επίσης, θα συγκεν-
τρωθούν ελληνικές παραδοσιακές

συνταγές, θα οργανωθούν δραστη-
ριότητες που θα περιλαμβάνουν μα-
γειρική, εγκαινιάζοντας έναν διάλογο
μεταξύ των γενεών και των διαφο-
ρετικών περιοχών καταγωγής των
Ελλήνων μαθητών. 
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε τμή-
ματα Ελληνικής Γλώσσας, σε όλο το
Βέλγιο, παρέχοντας σε ένα ευρύ κοινό,
ελληνικό και μη, την ευκαιρία να ανα-
καλύψει τις ελληνικές γεύσεις και τις
ευεργετικές ιδιότητες των ποιοτικών
ελληνικών προϊόντων. 

Η ελληνική διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα στο Βέλγιο

Ανάδειξη του αγροτουρισμού 
του Δήμου Σερρών

Πρόταση για την ανάδειξη του αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών,
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

προϋπολογισμού 61.500 ευρώ, κατέθεσε ο Δήμος Σερρών.
Η συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης,
Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού, Παναγιώτη Γρηγοριάδη, «έχει
στόχο την ανάπτυξη δικτυακού τόπου προσανατολισμένου στα αγρο-
τουριστικά προϊόντα και καταλύματα του Δήμου Σερρών, ο οποίος
θα βρίσκεται σε συνέργεια και λειτουργικότητα με τις υπάρχουσες
εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο δήμος». 
Όπως είπε ο κ. Γρηγοριάδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σκοπός είναι «η συγκεκριμένη
αγροτουριστική διαδικτυακή πύλη να αποτελέσει αφενός μεν σημαντικό
μέσο προβολής του δήμου, συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξή
του, αφετέρου δε να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο αναζήτησης
πληροφοριών αλλά και αγοράς αγροτουριστικών προϊόντων ηλεκτρονικά,
συμβάλλοντας στην ανάδειξη των τοπικών παραγωγών και την αύξηση
του εισοδήματός τους». 
Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, σε περίπτωση έγκρισης του προ-
γράμματος, θα υποστηρίζονται από σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
των φορητών συσκευών (iOS, Android και Windows Phone).
Αρωγός της πρότασης του δήμου για την ένταξη σε καινοτόμα προ-
γράμματα αγροτουρισμού είναι και η Ένωση Νέων Αγροτών Σερρών,
που συνεχίζει τη διοργάνωση ημερίδων σε τοπικές κοινωνίες της
υπαίθρου για τις δυνατότητες αγροτικής δραστηριότητας με καλλιέργειες
φιλικές προς το περιβάλλον, την ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η περιοχή και την παρότρυνσή τους σε δράσεις,
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, με κύριο στόχο την ανάδειξη
του αγροτουρισμού σε όλες τις επαρχίες του Νομού.

ΟΓΑ: Έως 28/2 οι αιτήσεις για οικογενειακά επιδόματα

Παρατείνεται, με απόφαση της
διοίκησης του ΟΓΑ, έως την Πα-

ρασκευή 28 Φεβρουαρίου η προ-
θεσμία για την υποβολή αρχικών αι-
τήσεων Α21, που αφορά στη χορή-
γηση των οικογενειακών επιδομάτων
του 2013, η οποία έληγε στις 31 Ια-
νουαρίου. 
Σύμφωνα με το διοικητή του ΟΓΑ,
Ξενοφώντα Βεργίνη, όσοι κριθούν
δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά
όλες τις δόσεις του επιδόματος από
την ημερομηνία θεμελίωσης του δι-
καιώματος, ενώ δεν πρόκειται να
δοθεί άλλη παράταση για υποβολή
αιτήσεων.
Η διοίκηση του Οργανισμού υπεν-
θυμίζει, επίσης, ότι: 

8 Το σύστημα ηλεκτρονικής υπο-
βολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει
ανοικτό και για ενδεχόμενες διορ-
θώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές
δεν έχουν υποβληθεί σε προγενέ-
στερο χρόνο. 
8Όσοι έχουν τροποποιήσει ή συμ-
πληρώσει την αρχική αίτηση Α21
και έχουν υποβάλει και τα προβλε-
πόμενα έγγραφα, δεν απαιτείται να
προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ,
με βάση την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών και δρομολο-
γείται η καταβολή των επιδομάτων
σε όσες απ’ αυτές τα δικαιολογητικά
είναι πλήρη. 



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 κατοικηθεί)
οικοδομή (ημιυπόγειες αποθήκες, ισόγειο, 1oς),
200 τ.μ. περιφραγμένο, ελιές και καρποφόρα. 2
ρολόγια ΔΕΗ, νερό και γεώτρηση. Τιμή: 150.000
€. Τηλ. 6942/568878. 

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.

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 Ξε-
ρακιά), 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. 697/3348541.

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. 

Διατίθενται πιστοποιημένα φυτά αρώνιας, γκότζι
μπέρι, ιπποφαές, και μύρτιλο ηλικίας 1-3 ετών.
Τηλ. επικοινωνίας: 21140/93230, 21025/11013,
6936/682900, 6909/668710. Ε-mail:
worldcapital.gr@gmail.com. 

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. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ υπερπρώιμες βερικοκιές 2 ετών με
εξαιρετική ανάπτυξη (2-3 μ.) σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6947/441601 και 26810/41011 (κ. Βαγγέλης). 

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 λε-
βάντας, 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, πι-
στοποιημένο, 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).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα.
Κορδέλα, πλάνη, σβούρα, ράντιαλ, γωνιάστρα,
γυαλοχαρτιέρα, 3 μ. ταινία, πρέσα, αλυσοτρύπανο,
παντζουροτρύπανο, πολλά μαχαίρια βίντια κ.λπ.
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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 (τσάπλερ),
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 πολυεστερικό σκάφος, μήκος 4,9 μέτρα,
με 2 μηχανές, μία 60 ίππων και η άλλη 4 ίππων.
Καινούριο. Τηλ. 6974/995621.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό αυτοκίνητο NISSAN 4X4,
Diesel, τετράπορτο, μοντέλο ’98. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. 6974/958642. 

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 3 x 2 x 0,75. 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 2106210896. 

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, με-
ταχειρισμένες και 2 ηλεκτροκινητήρες (μοτέρ) 10
ίππων ο καθένας. Τηλ. 22910/36570 & 6944/286463.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυεστερική κουκούλα καρότσας
χρώματος μπλε-γκρι για MITSUBISHI L200 4X4
διπλοκάμπινο. Τηλ. 6972/719463. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένα πλαστικά
κάνιστρα των 20 kg προς 3€ 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 

ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑ: Zητείται γεωπόνος πωλητής
φυτικής παραγωγής από υποκατάστημα πολυε-
θνικού οργανισμού, με εμπειρία, για την περιοχή
Αττικοβοιωτίας. Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει
να είναι ταλαντούχος με καλό επίπεδο γνώσης
του αντικειμένου, με καλά αγγλικά και καλή γνώση
Η/Υ. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί.
Βιογραφικά στο e-mail: allworld.consultancies@ya-
hoo.com. 

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
αναλαμβάνει τακτοποίηση, καθάρισμα και δια-
μόρφωση εξωτερικών χώρων, καθώς και την
κοπή ξύλων στο μέγεθος που επιθυμεί ο πελάτης.
Τηλ. 6941/432879. 

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

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

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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ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ 

την αγγελία σας στην

Η προσφορά παρέχεται 

στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου 

μέχρι 30 λέξεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλ.: 210/9249571-72

210/7256050

Fax: 210/9249573

Ε-mail: info@paragogi.net.



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

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

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

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

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

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

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

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής
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 Κιν. 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. 25510/32261Κιν. 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

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας
Τηλ: 28230/41962 Κιν.: 6976/302097
Ε-mail: giorgos.lourakis@yahoo.gr

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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info@paragogi.net

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

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

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

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

Υποχρεωτική συμβολαιακή γεωργία και στον καπνό 

Θεσπίζεται η υποχρεωτική σύ-
ναψη συμβάσεων καλλιέργειας

και πώλησης ακατέργαστου καπνού
μεταξύ των Οργανώσεων Παρα-
γωγών καπνού ή μεμονωμένων
καλλιεργητών και επιχειρήσεων
πρώτης μεταποίησης, σύμφωνα
τη σχετική Κοινή Υπουργική Από-
φαση που υπέγραψε ο αναπληρω-
τής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, Μάξιμος Χαρακό-
πουλος. 
Σύμφωνα με την απόφαση καθο-
ρίζονται, επίσης, τα απαραίτητα μέ-
τρα για την καλή λειτουργία της
αγοράς και συγκεκριμένα ρυθμι-
ζόμενα ζητήματα που αφορούν σε: 
�Συμβάσεις καλλιέργειας 
�Διαδικασία αγοραπωλησιών χω-

ρικών καπνών

�Δημιουργία συστήματος κατα-
γραφής της καλλιέργειας με σκοπό
την καταπολέμηση του παράνο-
μου εμπορίου καπνού

�Συλλογή στοιχείων καπνοκαλ-
λιέργειας

�Κυρώσεις σε καπνοπαραγωγούς
και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Οι καπνοπαραγωγοί υποχρεούνται
να δηλώνουν τα αγροτεμάχιά τους
είτε με την υποβολή αίτησης ενιαίας
ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε αν
δεν είναι δικαιούχοι με την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης στον Οργα-
νισμό. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης
καπνού υποχρεούνται να εγγρά-
φονται στο Ενιαίο Μητρώο Εμπό-
ρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο-

δίων και Εισροών για να μπορούν
να συνάπτουν συμβάσεις με κα-
πνοπαραγωγούς. Οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να εξοφλούν τους
παραγωγούς για τον καπνό που
παραλαμβάνουν είτε στο μετρητοίς
είτε με πίστωση το πολύ εντός 30
ημερών, με έκδοση ισόποσης επι-
ταγής από την ημερομηνία ολο-
κλήρωσης της παραλαβής του προ-
ϊόντος. Για πρώτη φορά η συμβο-
λαιακή γεωργία στον καπνό καθί-
σταται υποχρεωτική, σύμφωνα με
δηλώσεις του κ. Χαρακόπουλου, ο
οποίος τόνισε ότι στόχος της από-
φασης αυτής είναι η προστασία
του παραγωγού και του δημόσιου
συμφέροντος. 

Μέχρι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014
θα μπορούν οι δικαιούχοι παραγωγοί

της δράσης βιολογική γεωργία, του μέτρου
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-
2013» να υπογράφουν σχετική σύμβαση, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περι-
φερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στα γραφεία
της υπηρεσίας (Δημητρακάκη 17) στο Ρέθυμνο. 
Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται αυτο-
προσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη
της αστυνομικής του ταυτότητας. 

Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προ-
σέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, είναι δυνατό οι
γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιοσδήποτε τρίτος
να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγ-
γράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου. 
Οι δικαιούχοι που δεν έχουν καταθέσει τη
σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πι-
στοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕΠΒΠ)
με την αίτηση ενίσχυσης, είτε έχουν συνάψει
σύμβαση με διαφορετικό ΟΕΠΒΠ μετά το
2012, θα πρέπει οπωσδήποτε να την προσκο-
μίσουν κατά την ημέρα προσέλευσης, στην
υπηρεσία. 

Μέχρι την Παρασκευή 28 Φε-
βρουαρίου 2014 θα μπορούν

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
αρχικές αιτήσεις (Α21), που αφορά
τη χορήγηση των οικογενειακών επι-
δομάτων του 2013 και η οποία έληγε
στις 31 Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα
με τον διοικητή του ΟΓΑ, κ. Ξενοφών
Βεργίνη. 
Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης
οικογενειακού επιδόματος κριθούν
δικαιούχοι με την ολοκλήρωση των
ελέγχων, θα λάβουν αναδρομικά
όλες τις δόσεις του επιδόματος από
την ημερομηνία θεμελίωσης του δι-
καιώματος. 
Ο κ. Βεργίνης τόνισε, επίσης, ότι δεν
πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. 
Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοιχτό
και για ενδεχόμενες διορθώσεις -
συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν
έχουν υποβληθεί σε προγενέστερο
χρόνο. Επίσης, δεν απαιτείται να
προβούν σε καμία άλλη ενέργεια
όσοι έχουν τροποποιήσει ή συμπλη-
ρώσει την αρχική αίτηση Α21 και
έχουν υποβάλει και τα προβλεπόμενα
έγγραφα.

Εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε φορτίο με οξείδιο
του ψευδαργύρου σε σκόνη, ιχνοστοιχείο

που χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη ζωο-
τροφών, συνολικού βάρους 24 τόνων, προέλευ-
σης Ισραήλ, στο πλαίσιο των συστηματικών και
στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται κα-
θημερινά στους χώρους των τελωνείων του
Πειραιά, από επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών
του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Οι
επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν 960 σάκους
με οξείδιο του ψευδαργύρου σε σκόνη, λόγω
απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα
νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας. το
συγκεκριμένο προϊόν παραμένει δεσμευμένο
και δεν επιτρέπεται να τεθεί σε κυκλοφορία
στην αγορά, μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η
προέλευσή του και να επισημανθεί κατάλληλα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τελευταία παράταση 
για τα οικογενειακά 

επιδόματα 

Δεσμεύτηκαν 24 τόνοι ακατάλληλων ζωοτροφών 

Ξεκινά η υπογραφή συμβάσεων για τους δικαιούχους 
παραγωγούς της βιολογικής γεωργίας
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Τ
α στοιχεία αυτά επι-

καλέστηκε ο παθο-
λογοανατόμος και
πρόεδρος της Ελλη-

νικής Επιστημονικής Εταιρείας
«Η Δράμα ενάντια στον Καρ-
κίνο», Σάββας Παπαδόπουλος,
μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, με αφορμή
τη διοργάνωση του 2ου Επι-
στημονικού Συμποσίου με θέ-
μα «Περιβάλλον και καρκίνος.
Η παρέμβαση της φύσης στην
παθογένεση - πρόληψη και θε-
ραπεία του καρκίνου», που θα
πραγματοποιηθεί 14-16 Φε-
βρουαρίου στη Δράμα. 
Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπου-
λος, «η Δράμα μαζί με τις Σέρ-
ρες και το Κιλκίς είναι οι πε-
ριοχές της Ελλάδας με την υψη-
λότερη θνησιμότητα. Η Δράμα
μαζί με τις Σέρρες έχουν και
τον υψηλότερο δείκτη γήραν-
σης του πληθυσμού, 23% και
26% αντίστοιχα, τη στιγμή που
στην Ξάνθη ο δείκτης είναι μό-
νο 15%». Αυξητική τάση του
καρκίνου έχει παρατηρήσει
περισσότερο στη Δράμα και
λιγότερο στη Ξάνθη και την
Καβάλα ο καθηγητής Υγιεινής
στην Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ,
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, ο
οποίος και θα παρουσιάσει
στο συνέδριο τα επιδημιολο-

γικά δεδομένα του καρκίνου
στην Ανατολική Μακεδονία. 
Ο ίδιος πιθανολογεί ότι η αυ-
ξητική τάση του καρκίνου στη
Δράμα μπορεί: πρώτον, να
είναι ένα δημογραφικό φαι-
νόμενο που σχετίζεται με τη
μετανάστευση των Δραμινών
κατά τη δεκαετία του ’60 στη
Δυτική Γερμανία, όπου εκτέ-
θηκαν σε καρκινογόνους πα-
ράγοντες και στη συνέχεια επέ-
στρεψαν έχοντας επηρεαστεί
από αυτούς. 
Δεύτερον, να έχουν επηρεαστεί
οι κάτοικοι της περιοχής από
φυτοφάρμακα ή από τους
υπάρχοντες περιβαλλοντικούς
παράγοντες, όπως π.χ. το ρα-
δόνιο, το οποίο σε κάποιες πε-
ριοχές της Δράμας υπάρχει σε
υψηλότερα ποσοστά. Τρίτον,
να οφείλεται σε ρύπους που
παράγει η γειτονική Βουλγαρία
και μεταφέρονται στην Ελλάδα
με τα νερά του Νέστου ή ακόμη
και στη διαρροή ραδιενέργειας
από τον πυρηνικό σταθμό του
Κοζλοντούι, όπου είχε συμβεί
ατύχημα το 2006. 
«Θα πρέπει όμως να γίνουν
διαφορετικού τύπου μελέτες
για να μπορούμε να μιλήσουμε
με ακριβή στοιχεία και όχι πι-
θανολογώντας. Οι δικές μου
μελέτες είναι περιγραφικής αι-

τιολογίας και βασίζονται στην
παρατήρηση των τάσεων»
προσθέτει ο κ. Κωνσταντινί-
δης.

Ο ρόλος της ρύπανσης
Στη διάρκεια του συνεδρίου
θα εξεταστεί το γενικότερο
πρόβλημα της επίδρασης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης των
σύγχρονων πόλεων στην υγεία
των πολιτών και η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση που θα αντιμε-
τωπίσει η Δράμα, ιδίως σε πε-
ρίπτωση που ενδεχομένως θα
υλοποιηθεί η εκμετάλλευση
κοιτασμάτων λιγνίτη. Θα συ-
ζητηθεί και θα αναλυθεί η πα-
ρουσία ραδιενεργών κοιτα-
σμάτων, όπως το ραδόνιο που
υπάρχει σε ορισμένες περιοχές
του Νομού. 
Θα συζητηθεί, επίσης, η πιθανή
βλαπτική παρουσία των πυ-
ρηνικών εργοστασίων, όπως
το γειτονικό Κοζλοντούι. Ιδι-
αίτερη αναφορά θα γίνει στην
επίπτωση του καρκίνου θυρε-
οειδούς στους κατοίκους της
περιοχής, αλλά και στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Βόρειας
Ελλάδας μετά το πυρηνικό ατύ-
χημα του Τσέρνομπιλ. Θα πα-
ρουσιαστούν, ακόμα, νεότερες
μελέτες για το αν η κινητή τη-
λεφωνία και τα άλλα ηλεκτρο-

μαγνητικά πεδία έχουν επί-
πτωση στην αύξηση του καρ-
κίνου στην εποχή μας. 
Εξειδικευμένοι επιστήμονες
θα αναφερθούν στις βλαπτικές
και καρκινογόνες επιδράσεις

των φυτοφαρμάκων κυρίως,
αλλά και των λιπασμάτων στις
γεωργικές καλλιέργειες. Θα
αναλυθούν οι μηχανισμοί εμ-
φάνισης καρκίνων από κοινούς
ιούς, όπως της ηπατίτιδος Β,

του ιού Epstein-Bar και του
HPV και θα αναζητηθούν τα
αίτια και οι τρόποι που ο ήλιος,
η τροφή και το αλκοόλ μπο-
ρούν να γίνουν αίτια καρκίνου. 
Ξεχωριστή αναφορά θα υπάρ-
ξει στην πρόοδο στην πρόληψη
του καρκίνου του τραχήλου
των γυναικών με τα νέα εμβό-
λια, καθώς και στο θέμα των
γενόσημων φαρμάκων. 

«Η Δράμα ενάντια 
στον καρκίνο»
Η Ελληνική Επιστημονική Εται-
ρεία «Η Δράμα ενάντια στον
καρκίνο» δημιουργήθηκε από
επτά Δραμινούς γιατρούς που
ασχολούνται με τον καρκίνο. 
«Η Εταιρεία έχει σαν πρώτη
προτεραιότητα να δώσει απαν-
τήσεις σε τοπικά προβλήματα
και ανησυχίες, αλλά απώτερος
στόχος είναι η Δράμα να απο-
τελέσει ‘‘πλατφόρμα’’ και σημείο
προσέγγισης όλων των επι-
στημών και τεχνολογιών με
επίκεντρο τον καρκίνο», όπως
σημειώνει ο ογκολόγος Χαρά-
λαμπος Ανδρεάδης, ο οποίος
είναι συμπρόεδρος της Εται-
ρείας μαζί τον κ. Παπαδόπουλο. 

Ο καρκίνος φαίνεται πως...
προτιμά κάποιες περιοχές
της Ελλάδας περισσότερο
από κάποιες άλλες, μεταξύ
των οποίων τη Δράμα, 
το Κιλκίς, την Καρδίτσα 
και τα Γρεβενά, που
καταλαμβάνουν 
τις τέσσερις πρώτες θέσεις
σε θνησιμότητα από
καρκίνο, σύμφωνα με
στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας. 

ΗΝανοϊατρική είναι η ιατρική του μέλ-
λοντος και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες

στην Ελλάδα –ο ιατρικός κόσμος, το σύστημα
υγείας, η εκπαίδευση, οι ερευνητικοί φορείς
και η βιομηχανία– πρέπει να κάνουν
ό,τι μπορούν για να υιοθετήσουν
έγκαιρα τις σχετικές τεχνολο-
γίες και θεραπευτικές μεθό-
δους. Αυτό ήταν το κεν-
τρικό μήνυμα της

ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσαν
οι Έλληνες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τε-

Νανοϊατρική:  Η ιατρική 

Ο καρκίνος «χτυπά» τη Βόρεια ΕλλάδαΟ καρκίνος «χτυπά» τη Βόρεια
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Με το σύνθημα «Τρέφομαι
σωστά – Αισθάνομαι καλά», 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την έναρξη
εκστρατείας σχετικά με 
την προώθηση της
κατανάλωσης γάλακτος και
φρούτων στα σχολεία 
των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Σε μια εποχή κατά την οποία
παρατηρείται μείωση της κα-
τανάλωσης γάλακτος και

φρούτων από τα παιδιά, στόχος της
Κομισιόν είναι να αντιμετωπιστεί η
κακή διατροφή πιο αποτελεσματικά,
να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά στοι-
χεία των προγραμμάτων και να συμ-
βάλουν στην καταπολέμηση της πα-
χυσαρκίας. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρό-
γραμμα θα επικεντρωθεί στα μέτρα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με σκοπό
την καλύτερη εξοικείωση των παιδιών
με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες,
με την ποικιλία διαθέσιμων προϊόν-
των αγροκτήματος, αλλά και με τα
ζητήματα σπατάλης των τροφίμων.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της
Κομισιόν ο αρμόδιος για θέματα Γε-
ωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
επίτροπος, Ντάτσιαν Τσιόλος, δήλωσε:
«Με τις αλλαγές που προτείνουμε
σήμερα, επιδιώκουμε να στηριχθούμε
στα υφιστάμενα καθεστώτα, να αν-
τιστρέψουμε την κατηφορική πορεία
της κατανάλωσης και να αυξήσουμε
τη συνειδητοποίηση μεταξύ των παι-
διών όσον αφορά τα δυνητικά οφέλη
από τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πρό-

κειται για σημαντικό μέτρο για την
επίτευξη βιώσιμων αλλαγών στις
διατροφικές συνήθειες των παιδιών
και τη βελτίωση της επίγνωσης των
σημαντικών προκλήσεων που αν-
τιμετωπίζει η κοινωνία. Ευελπιστώ,
επίσης, ότι θα αποτελέσει μεγάλη
ευκαιρία για ενίσχυση των δεσμών
μεταξύ της αγροτικής κοινότητας
και των παιδιών, των γονιών τους
και των δασκάλων, ιδίως στις αστικές
περιοχές».

Το πλαίσιο
Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, το
νέο καθεστώς θα λειτουργεί βάσει
ενός κοινού νομικού και δημοσιο-
νομικού πλαισίου, που θα επιφέρει
βελτίωση και εξορθολογισμό των
διοικητικών απαιτήσεων. Η ύπαρξη
του ενιαίου αυτού πλαισίου θα πε-
ριορίσει τον διαχειριστικό και ορ-
γανωτικό φόρτο για τις εθνικές αρχές,
τα σχολεία και τους προμηθευτές
και θα καταστήσει το εγχείρημα πιο

αποτελεσματικό. Η συμμετοχή στο
καθεστώς θα είναι προαιρετική για
τα κράτη-μέλη, τα οποία θα έχουν
την ευελιξία να επιλέγουν τα προϊόντα
που επιθυμούν να διανείμουν. 
Όπως έχει ήδη προγραμματιστεί,
βάσει της περυσινής συμφωνίας για
τις μελλοντικές δαπάνες της Ε.Ε., το
νέο καθεστώς, εφόσον συμφωνηθεί,
θα διαθέτει προϋπολογισμό 230 εκα-
τομμυρίων ευρώ ανά σχολικό έτος
(150 εκατομμύρια ευρώ για φρούτα
και λαχανικά και 80 εκατομμύρια ευ-
ρώ για γάλα). Πρόκειται για ποσό
υψηλότερο σε σχέση με τα 197 εκατ.
ευρώ (122 εκατ. ευρώ και 75 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα) του προϋπολογι-
σμού για το 2014. 
Η Επιτροπή αναφέρει ακόμα ότι η
κατανάλωση γάλακτος υποχωρεί
και η κατανάλωση από τα παιδιά
στρέφεται προς προϊόντα υψηλού
βαθμού επεξεργασίας. 
Το υπερβολικό βάρος και η παχυ-
σαρκία αποτελούν πραγματικές
πηγές ανησυχίας, καθώς το 2010,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγ-
κόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σχεδόν
το 1 στα 3 παιδιά μεταξύ 6 και 9 ετών
στην Ε.Ε. ήταν υπέρβαρο ή παχύ-
σαρκο. Η τάση αυτή ενισχύεται με
υψηλούς ρυθμούς, δεδομένου ότι
οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2008
ήταν 1 στα 4!

Σωστή διατροφή στα σχολεία

ρήγηση αντιβιοτικών (π.χ. κρυολό-
γημα). 
Ο ΕΟΦ τονίζει ότι τα αντιβιοτικά

πρέπει πάντοτε να χορηγούνται με
την καθοδήγηση του γιατρού. 

Ο γιατρός θα επιλέξει το συγκεκριμένο
αντιβιοτικό που είναι ενδεδειγμένο

για κάθε περίπτωση, θα καθορίσει
τον τρόπο και τη δοσολογία με

την οποία πρέπει να λαμβάνεται
και θα υποδείξει το χρονικό διά-

στημα που θα διαρκέσει η θεραπεία.
Η άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών

έχει επιπτώσεις τόσο στους ασθενείς όσο
και στην κοινωνία και οδηγεί σε αντοχή μι-
κροβίων, δηλαδή τα μικρόβια γίνονται πιο
ισχυρά, με αποτέλεσμα τα αντιβιοτικά να μην
είναι πια δραστικά. 
Έτσι, πολλές από τις λοιμώξεις που μέχρι σή-
μερα θεραπεύονταν χάρη στα αντιβιοτικά,
δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν,
υπογραμμίζει ο ΕΟΦ και προσθέτει ότι η
ορθή χρήση φαρμάκων προστατεύει την
υγεία μας, αλλά και τη δημόσια υγεία. 

Αντιβιοτικά χορηγούνται μόνο
με συνταγή γιατρού, τονίζει ο Εθνικός

Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αφορμή
την έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης του
κοινού για την ορθή και ασφαλή χρήση των
φαρμάκων. 
Τα αντιβιοτικά είναι φαρμακευτικές ουσίες
για την καταπολέμηση των μικροβιακών
λοιμώξεων, έχουν δράση στα μικρόβια και
όχι στους ιούς, επισημαίνει ο ΕΟΦ και ση-
μειώνει ότι οι ήπιες λοιμώξεις που συνήθως
προκαλούνται από ιούς δεν χρειάζονται χο-

Αντιβιοτικά μόνο με συνταγή γιατρού
χνολογικής Πλατφόρμας για τη Νανοϊατρική
(ΕΤΡΝ), στο πλαίσιο της «Νανο-Παγκόσμιας
Ημέρας Καρκίνου», μιας πανευρωπαϊκής
δράσης σε 13 χώρες, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα. 
Η Νανοϊατρική είναι ένας γρήγορα αναπτυσ-
σόμενος κλάδος της ιατρικής διεθνώς, ο
οποίος χρησιμοποιεί μικροσκοπικά υλικά
(νανοσωματίδια κ.ά.) για διαγνωστικούς και
θεραπευτικούς σκοπούς, ιδίως για νόσους
όπως ο καρκίνος. 
Όπως τονίστηκε, και τα τρία βασικά «όπλα»
κατά του καρκίνου (χημειοθεραπεία, ακτι-
νοθεραπεία και χειρουργική) μπορούν να
βελτιωθούν, χάρη στις νανοτεχνολογικές
εφαρμογές.
Περίπου 250 φάρμακα και άλλα προϊόντα
Νανοϊατρικής ήδη χρησιμοποιούνται ή δο-
κιμάζονται κλινικά σε ανθρώπους. Περίπου
60 από αυτά ήδη κυκλοφορούν στην αγορά,
το μέγεθος της οποίας αναμένεται να ξεπε-
ράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το
2014 και να φθάσει τα 130 δισ. έως το 2016.
Περισσότερες από 500 μικρομεσαίες εταιρείες

Νανοϊατρικής ήδη δραστηριοποιούνται στην
Ευρώπη, καθώς τα νανο-φάρμακα εκτιμάται
ότι σε λίγα χρόνια θα αποτελούν το 10% της
συνολικής αγοράς φαρμάκων. 
Ο Γιώργος Λούντος, επίκουρος καθηγητής
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνών,
τόνισε ότι «η νανοϊατρική θα αποδειχτεί το
μέλλον της ιατρικής τα επόμενα χρόνια»,
ενώ γενικότερα για τις εφαρμογές της νανο-
τεχνολογίας σε διάφορα πεδία, είπε ότι «το
όριό τους είναι η φαντασία μας». Από την
πλευρά της, η κα Μαρία Γαζούλη, επίκουρη
καθηγήτρια Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής,
εκτίμησε ότι «η νανοϊατρική υπερτερεί έναντι
της κλασικής ιατρικής», καθώς, μεταξύ άλλων,
θα ενισχύσει μελλοντικά –μαζί με τη γενετι-
κή– την εξατομικευμένη ιατρική. 
Όπως είπε, χάρη στη νανοϊατρική, μπορεί
να γίνει πιο έγκαιρη διάγνωση και απεικόνιση
των καρκινικών κυττάρων και παράλληλα
ανοίγει ο δρόμος για φάρμακα με νανοσω-
ματίδια, που είναι πιο «στοχευμένα» και λι-
γότερο τοξικά, άρα με λιγότερες παρενέργειες
για τους ασθενείς. 

του μέλλοντος

    



Τ
α παραπάνω επιση-

μαίνει η περιβαλλον-
τική οργάνωση WWF
Ελλάς, με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων,
προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα
ακόμα δεν ανταποκρίνεται στις
διεθνείς υποχρεώσεις της ως
προς την προστασία τους. 
Ειδικότερα, παρά την αξιοση-
μείωτη πρόοδο ως προς τη
γνώση για την κατάσταση των
νησιωτικών υγρότοπων, κυρίως
λόγω της απογραφής από το
WWF Ελλάς 805 υγρότοπων
σε 75 νησιά, η Οργάνωση εκτι-
μά ότι η χώρα μας έχει ακόμη
πολύ δρόμο να διανύσει για
να πετύχει την ουσιαστική τους
προστασία. Με την υπογραφή
του σχετικού Προεδρικού Δια-
τάγματος για τη θεσμική προ-
στασία 380 μικρών υγρότοπων
σε 59 νησιά, έχει γίνει ένα πρώ-

το βήμα. Δυστυχώς όμως, όπως
σημειώνει η WWF, οι αρμόδιες
υπηρεσίες και αρχές αδυνατούν
να επικεντρωθούν στη διαχεί-
ριση και ουσιαστική προστασία
τους. 
Πιο συγκεκριμένα, ο χειρισμός
95 σοβαρών περιπτώσεων
υποβάθμισης υγρότοπων, οδη-
γεί την Οργάνωση στα εξής
συμπεράσματα: 
8Υπάρχει παντελής απουσία
ελέγχων από τις αρμόδιες αρ-
χές, με αποτέλεσμα να συνε-
χίζονται οι ενέργειες υποβάθ-
μισης (απορρίψεις μπάζων,
επιχωματώσεις, εκχερσώσεις
κ.ά.). 
8Οι περισσότερες διοικητικές

υπηρεσίες ασκούν σε ικανο-
ποιητικό βαθμό τις αρμοδιό-
τητές τους, παρέχοντας περι-
βαλλοντική πληροφόρηση,
πραγματοποιώντας αυτοψίες,
ενημερώνοντας τις εισαγγε-
λικές αρχές, προτείνοντας την
επιβολή προστίμων και εκδί-

δοντας πρωτοκόλλα διοικη-
τικής αποβολής. 
8Παρουσιάζεται αδυναμία
στην εφαρμογή των αποφά-
σεων που έχουν προταθεί ή
εκδοθεί, κυρίως λόγω έλλειψης
πολιτικής βούλησης, χρονο-
βόρων διαδικασιών (ιδιαίτερα

των δικαστικών), υποστελέ-
χωσης των υπηρεσιών, ανα-
ποτελεσματικότητας των κυ-
ρώσεων, καθώς και έλλειψης
πόρων και μέσων για την εκτέ-
λεση των αποφάσεων. 
«Όπως φαίνεται και στην 9η
έκθεση του WWF Ελλάς για
την περιβαλλοντική νομοθεσία
στην Ελλάδα (2013), σήμερα
καλούμαστε να ‘‘γιορτάσουμε’’
την Παγκόσμια Ημέρα Υγρό-
τοπων σε ένα δυσμενέστατο
κλίμα για την προστασία του
περιβάλλοντος. 
Οι πολιτικές επιλογές και κα-
τευθύνσεις, με πρόσχημα την
κρίση, συνεχίζουν να υπονο-
μεύουν τη σημασία της προ-

στασίας της φυσικής μας κλη-
ρονομιάς. Η μέχρι σήμερα κατ’
επίφαση προστασία του πε-
ριβάλλοντος και ειδικότερα
των περιοχών Εθνικής και Διε-
θνούς σημασίας πρέπει να γίνει
ουσιαστική», σημείωσε σχετικά
ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας,
γενικός διευθυντής του WWF
Ελλάς, για να συμπληρώσει:
«Ένα από τα πλέον χαρακτη-
ριστικά και ανεξήγητα παρα-
δείγματα της ανεπάρκειας της
ελληνικής πολιτείας είναι η
αδικαιολόγητη καθυστέρηση
κύρωσης της Διεθνούς Συμ-
φωνίας για την Προστασία και
Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρ-
κου Πρεσπών, η οποία μάλιστα
μας εκθέτει ως χώρα σε διεθνές
επίπεδο. 
Η τετραμερής συμφωνία, που
υπογράφηκε στις 2 Φεβρουα-
ρίου του 2010 από τους υπουρ-
γούς Περιβάλλοντος της Αλ-
βανίας, της Ελλάδας και της
ΠΓΔΜ και τον Επίτροπο Περι-
βάλλοντος της Ε.Ε., έχει κυρωθεί
απ’ όλους… πλην της Ελλάδας.
Φαίνεται πως οι αρμόδιοι
υπουργοί δεν έχουν αξιολο-
γήσει ως σημαντική, τη μονα-
δική αυτή σε επίπεδο Βαλκα-
νίων διακρατική συμφωνία,
παραλείποντας να προωθή-
σουν το σχετικό κυρωτικό νο-
μοσχέδιο στο ελληνικό Κοινο-
βούλιο». 
Καταλήγοντας, η WWF Ελλάς
καλεί «έστω και τώρα, τον αρ-
μόδιο υπουργό, κ. Γ. Μανιάτη,
να προχωρήσει στο ‘‘αυτονόη-
το’’ τόσο για την Πρέσπα όσο
και για την ουσιαστική προ-
στασία όλων των ελληνικών
υγρότοπων». 
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ WWF ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Οι υγρότοποι της χώρας αξίζουν ουσιαστικής προστασίας
Οι 7 από τους 10
υγρότοπους διεθνούς
σημασίας στη χώρα μας
εξακολουθούν να είναι
στη «μαύρη λίστα» 
του Μοντρέ, ενώ
παραμένει η άγνοια 
για τον αριθμό και την
κατάσταση διατήρησης
των ηπειρωτικών
υγρότοπων, 
ιδιαίτερα των μικρών.

Μικρά –αλλά επικίνδυνα– τερατάκια στα ρούχα μας!

Ηνέα έρευνα της οργάνωσης
περιλαμβάνει 82 προϊόντα

12 εταιρειών, που αγοράστηκαν
σε 25 χώρες σε όλο τον κόσμο
(και από την Ελλάδα), ενώ είχαν
κατασκευαστεί σε πάνω από 12
διαφορετικές περιοχές, κυρίως
στην Ασία αλλά και τις ΗΠΑ, το
Μεξικό και την Ιταλία. Καμία από
αυτές τις εταιρείες δεν βγήκε «κα-
θαρή», καθώς επικίνδυνες τοξικές
ουσίες βρέθηκαν στα προϊόντα

κάθε μίας από αυτές. Με τρομα-
κτικά και ακατανόητα ονόματα,
όπως υπερφθοριωμένες ενώσεις,
φθαλάτες, εννεϋλοφαινόλη, αμίνες
(και μάλιστα καρκινογόνες), τα...
τερατάκια κρύβονται στα ρούχα
μας εν αγνοία μας και μπορούν
να προκαλέσουν μεγάλα προβλή-
ματα στην υγεία μας αλλά και το
περιβάλλον.
Παλιότερες έρευνες της Green-
peace είχαν ανακαλύψει επικίν-

δυνες τοξικές ουσίες σε ρούχα
ενηλίκων και, δυστυχώς, τα νέα
στοιχεία δείχνουν ότι τα επίπεδα
των τοξικών στα παιδικά ρούχα
δεν είναι σημαντικά μικρότερα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό,
εφόσον τα παιδιά είναι πιο ευά-
λωτα στις επιπτώσεις αυτών των
ουσιών όταν απελευθερώνονται
στο περιβάλλον. 
Κανείς δεν θέλει να κρύβει τέτοια
τερατάκια στην ντουλάπα του! Το

2012, η διεθνής εκστρατεία της
Greenpeace κατόρθωσε να πείσει
17 μεγάλες εταιρείες ρούχων να
σταματήσουν σταδιακά τη χρήση
επικίνδυνων τοξικών ουσιών στην
παραγωγή τους. Αρκετές από αυ-
τές έχουν ήδη κάνει βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση. Είναι σειρά
και των υπόλοιπων εταιρειών να
ακολουθήσουν το δρόμο που θα
οδηγήσει στην παραγωγή ρούχων
χωρίς τη χρήση τοξικών.



Τ
α παραπάνω δήλωσε στο

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ει-
δήσεων η διευθύντρια Επι-
κοινωνίας και Marketing της

«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», Να-
τάσσα Βορηά, επικαλούμενη στοιχεία
από πανελλαδική έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε το 2013 για λογαρια-
σμό του Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης «Ανακύκλωση Συ-
σκευών», σύμφωνα με τα οποία «οι
δύσκολοι καιροί που διανύει η χώρα,
οδηγούν τους πολίτες να επικεντρώ-
νονται σε ζητήματα άμεσης επιβίωσης
και να παραμελούν διαχρονικά ζη-
τήματα, όπως η ποιότητα του περι-
βάλλοντος». 
Παρόλα αυτά, όπως δηλώνει η κα
Βορηά, μελέτες δείχνουν ότι οι πε-
ρισσότεροι αναγνωρίζουν τη σημασία
της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών
συσκευών και τη συνδέουν κυρίως
με τη μείωση των σκουπιδιών και

την αποφυγή της ρύπανσης του εδά-
φους. Στα θετικά, επίσης, σημειώνεται
ότι, σήμερα, σχεδόν όλοι γνωρίζουν
ότι ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές
συσκευές και κυρίως κινητά και με-
γάλες οικιακές συσκευές και λιγότεροι
οι μικρές οικιακές συσκευές. «Ειδικά,
οι λάμπες φωτισμού έχουν κάνει
άλμα: από το ελάχιστο 8% του 2010
στο 36%», συμπληρώνει η κα Βορηά. 
Την τελευταία τετραετία έχουν υπερ-
διπλασιαστεί όσοι έχουν δοκιμάσει
να ανακυκλώσουν κάποια συσκευή
και σήμερα έχουν φτάσει το 39% σε
σχέση με το 16% το 2009. «Όπως
φαίνεται οι Έλληνες κινητοποιούνται
περισσότερο όταν δεν απαιτείται κό-
πος», δηλώνει η κα Βορηά. 
Η συμμετοχή στην ανακύκλωση συ-
σκευών συνδέεται περισσότερο με
τις μικροσυσκευές, τις οποίες οι κα-
ταναλωτές μπορούν να τις μεταφέ-
ρουν εύκολα σε ειδικούς κάδους,

που είναι τοποθετημένοι στα περισ-
σότερα καταστήματα σε όλη την Ελ-
λάδα. 

Ο ρόλος των δήμων
Από το συνολικό βάρος ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών αποβλήτων που
συγκεντρώνεται και ανακυκλώνεται
κάθε χρόνο, παρά τη μειούμενη συμ-
μετοχή τους, οι μεγάλες οικιακές συ-
σκευές (ψυγεία, πλυντήρια κ.ά.) εξα-
κολουθούν να παρουσιάζουν το με-
γαλύτερο ποσοστό στη συνολική
συλλογή. Ακολουθούν τα κατανα-
λωτικά είδη (τηλεοράσεις, συστήματα
ήχου, βίντεο κ.ά.). Το πρόβλημα που
εντοπίζεται είναι στη συνεργασία
των δήμων με τους καταναλωτές και
στη μεταφορά των μεγάλων ηλε-
κτρικών συσκευών. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας
από τους κρίσιμους συντελεστές για
την ανάπτυξη της ανακύκλωσης ηλε-

κτρικών συσκευών. Ωστόσο, παρου-
σιάζει χαμηλή συμμετοχή στη συλ-
λογή. «Οι δήμοι αντιμετωπίζουν πολ-
λά και σημαντικά προβλήματα, ανά-
μεσα στα οποία η έλλειψη προσω-
πικού και οικονομικών πόρων. Οι πε-
ρισσότεροι δήμοι δε διαθέτουν συ-
στηματοποιημένο τρόπο περισυλ-
λογής των παλιών ηλεκτρικών συ-
σκευών από τις κατοικίες», τονίζει η
κα Βορηά.  Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης, Γιάννης Αγαπητίδης,
επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μάλλον
οι δήμοι δεν ενδιαφέρονται για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών, αφού μόνο το
5% αυτών συνεισφέρουν στην ανα-
κύκλωση» και συμπληρώνει: «Το 2012
πετύχαμε παραγωγή 105.000 τόνων.
Η ανακύκλωση έφτασε σε ποσοστό
35% και στόχος μας είναι μέχρι το
2015 να φτάσει στο 45%». 

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΝΘΑΡΥΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΥΣ ΔΡΟΜΟΣ...
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«Ο "τυφώνας" της κρίσης
παρασύρει την αίσθηση της
ατομικής ευθύνης απέναντι
στο περιβάλλον και 
την ανακύκλωση. Σήμερα
την αναγνωρίζουν 4 στους
10 Έλληνες. Και αναμφίβολα
η αφοσίωση είναι πολύ
χαμηλή, καθώς μόνο 2 στους
10 Έλληνες απαντούν ότι
προτρέπουν τους φίλους
τους να ανακυκλώσουν».

Ηκινέζικη εταιρεία Lenovo ανα-
κοίνωσε την εξαγορά του

τμήματος κατασκευής «έξυπνων»
συσκευών της Motorola από τη
Google. Η συμφωνία ανάμεσα στις
δύο πλευρές «έκλεισε» με αντίτιμο
2,91 δισ. δολάρια. Οι δύο πλευρές
συμφώνησαν έτσι ώστε το κομμάτι
της Motorola που κατασκευάζει
«έξυπνα» κινητά και υπολογιστές-
ταμπλέτες, να μεταβιβαστεί στη
Lenovo μαζί με συγκεκριμένες
πατέντες. Η Google θα διατηρήσει
ωστόσο στην ιδιοκτησία της ορι-
σμένες πατέντες της Motorola. 
Υπενθυμίζεται, ότι η Motorola εξα-
γοράστηκε από τη Google το 2011
έναντι 12,5 δισ. δολαρίων. Στη
συμφωνία συμπεριλήφθηκαν και
πάνω από 17.000 πατέντες και δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας που ανή-
καν στη Motorola. Το 2012 η Go-
ogle προχώρησε στην πώληση
του τμήματος Home της Motorola,
το οποίο κατασκευάζει μεταξύ
άλλων μόντεμς, έναντι 2,35 δισ.
δολαρίων στην εταιρεία Arris.

Στη Lenovo 
οι έξυπνες συσκευές

της Motorola

Περίπου 1,23 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως
επισκέπτονται το Facebook κάθε μήνα,

όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο δημοφιλής ιστό-
τοπος κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή
την παρουσίαση των οικονομικών αποτε-
λεσμάτων του για το τελευταίο τρίμηνο του

2013. Παράλληλα, το Facebook έκανε γνωστό
ότι διαθέτει 945 εκατομμύρια ενεργούς χρή-
στες μηνιαίως σε «έξυπνες» φορητές συσκευές
(smartphones και tablets). Επιπλέον, η ημε-
ρήσια χρήση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα το Facebook,
ανέρχεται σε 556 εκατομμύρια ξεχωριστούς
λογαριασμούς χρηστών για το μήνα Δεκέμ-
βριο. Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία,
το κοινωνικό δίκτυο αναφέρει ότι κατέγραψε
έσοδα 2,59 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας
αύξηση 63% σε σχέση με αντίστοιχο τρίμηνο
του 2012, οπότε είχε έσοδα 1,59 δισ. δολάρια. 

Η κρίση «φρενάρει» την ανακύκλωση συσκευών

Σχεδόν 1 στους 5 ανθρώπους 
στον κόσμο «μπαίνει» στο Facebook!

Ο πρώτος εκτυπωτής 
που τυπώνει με νερό

Κινέζοι ερευνητές έκαναν γνωστό ότι, χάρη σε μια
νέα μέθοδο που ανέπτυξαν, ο εκτυπωτής γίνεται

τόσο «οικολογικός», που μπορεί να τυπώνει μόνο με
νερό αντί για μελάνι! Οι εκτυπωμένες σελίδες φαίνονται
καθαρά για αρκετές ώρες, αλλά μέσα σε μια ημέρα το
πολύ έχουν ξεθωριάσει τελείως και τα κενά χαρτιά
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Είναι
φανερό ότι ο εν λόγω εκτυπωτής έχει νόημα να χρησι-
μοποιείται μόνο αν κανείς δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει
μόνιμα αυτό που τυπώνει, αλλά, από την άλλη, ο χρήστης
μπορεί να κάνει μεγάλη οικονομία σε μελάνι και χαρτιά
εκτύπωσης, ενώ βοηθά και το περιβάλλον.

Διαγωνισμό 
για χάκερς
διοργανώνει

η Google

Ηαμερικανική εταιρεία Go-
ogle ανακοίνωσε ότι θα

διοργανώσει και φέτος διαγω-
νισμό για χάκερς, με συνολικά
έπαθλα ύψους 2,7 εκατ. δολα-
ρίων. Οι χάκερς που θα κατορ-
θώσουν να «παραβιάσουν» την
ασφάλεια του νέου λειτουργικού
συστήματος «Chrome OS», είτε
μόνοι τους είτε ως ομάδα, θα
λάβουν βραβείο ύψους 110.000
δολαρίων. Επιπλέον, όσοι χάκερς
μπορέσουν να διατηρήσουν
τον έλεγχο των Chromebooks
υπολογιστών τους μετά την
επανεκκίνηση θα απολαύσουν
έξτρα βραβεία.
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Η
ισορροπημένη διατροφή

παίζει σπουδαίο ρόλο
στην πρόληψη καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων,

αφού θωρακίζει την υγεία της καρ-
διάς και προφυλάσσει τα τοιχώματα
των στεφανιαίων αρτηριών από την
αρτηριοσκλήρυνση, με αποτέλεσμα
το αίμα να κυκλοφορεί ομαλά. Ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού, βέ-
βαια, δεν μπορεί να αντιληφθεί το
μέγεθος της επικινδυνότητας της
ασθένειας. Αξίζει, λοιπόν, να ανα-
φέρουμε ότι οι καρδιαγγειακές πα-
θήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως η
κυριότερη αίτια θανάτου στις γυ-
ναίκες, με περισσότερες αναφορές
από οποιοδήποτε τύπου καρκίνου,
σύμφωνα πάντα με την Αμερικάνικη
Ένωση για την Καρδιά. Μάλιστα, η
Ένωση, σε πρόσφατες αναφορές
για το θέμα αυτό, τόνισε ότι κάθε
χρόνο περισσότερες από 9.000 γυ-
ναίκες κάτω των 45 χρονών υπό-
κεινται καρδιακή προσβολή. Βέβαια,
σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να
συγκρίνουμε τον τρόπο ζωής μας
και τη διατροφή μας με αυτή των
Αμερικανών, αλλά θα μπορούσαμε
να γίνουμε πιο υποψιασμένοι στο
τί καταναλώνουμε και στο ότι η καρ-
διά μας είναι το σημαντικότερο όρ-
γανο του οργανισμού μας και πρέπει
να φροντίζουμε γι’ αυτή. 

Η περίσσεια των κορεσμένων λι-
παρών, τα «κακά» λιπαρά, η μει-
ωμένη πρόσληψη σε ω-3 λιπαρά
οξέα και προϊόντα ολικής άλεσης,
αλλά και το πολύ αλάτι, είναι οι δια-
τροφικοί παράγοντες που χρει-
άζονται ιδιαίτερη προσοχή και κυ-
ρίως απ’ όσους υποφέρουν από
προβλήματα καρδιάς. 
Η μεσογειακή διατροφή είναι το
πρότυπο της δίαιτας για την πρό-
ληψη των καρδιακών προβλημάτων
και πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό
παίζει και το ελαιόλαδο, το οποίο
μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χο-
ληστερίνης (LDL), ενώ αυξάνει εκεί-
να της «καλής» χοληστερίνης (HDL).

Προσπαθήστε, λοιπόν, να αν-
τικαταστήσετε τα κορεσμένα λιπαρά
με μονοακόρεστα (ελαιόλαδο) και
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως
οι ξηροί καρποί, τα οποία μει-
ώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι
ξηροί καρποί μάλιστα, εκτός από
πολυακόρεστα λιπαρά, είναι και
καλή πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, τα
οποία με τη σειρά τους δρουν ευερ-
γετικά στα επίπεδα τριγλυκεριδίων
και της αρτηριακής πίεσης. 
Οι φυτικές ίνες έχουν, επίσης, βρεθεί
πολλές φορές στο επίκεντρο των
ερευνών, γι’ αυτό, σύμφωνα με αυ-
τές, η πρόσληψη δημητριακών και
προϊόντων ολικής άλεσης μπορεί
να περιορίσει τον κίνδυνο εμφά-
νισης καρδιακών προβλημάτων.
Επίσης, η πρόσληψη καλίου μέσω
τροφών, όπως φρούτα και λαχανικά,
ή ειδικά προϊόντα με εμπλουτισμένο
κάλιο, μειώνουν τα επίπεδα αρτη-
ριακής πίεσης. 
Πιο συγκεκριμένα, τροφές που έχουν
χαρακτηριστεί ως ωφέλιμες για την
καλή υγεία της καρδιάς είναι οι εξής: 
8Ψάρι (ω-3 λιπαρά οξέα)
8Ελαιόλαδο
8Ξηροί Καρποί (πλούσιες σε φυτικές

ίνες)
8Κρεμμύδι (βοηθά στην αύξηση

της καλής χοληστερόλης)

8Λαχανικά και φρούτα 
8Σκόρδο (πλούσιο σε αντιοξει-

δωτικά)
8Κουάκερ (χαμηλή χοληστερόλη)
Αντίθετα, οι τροφές εκείνες που
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι
οι εξής:
8Κόκκινο κρέας
8Γαλακτοκομικά προϊόντα
8Αβγά. Μην ξεχνάτε ότι τα αβγά

«κρύβονται» πολλές φορές και
σε έτοιμα προϊόντα. Διαβάστε,
λοιπόν, την ετικέτα των προϊόντων
που προτίθεστε να αγοράσετε,
προκειμένου να προφυλάξετε
την υγεία της καρδιάς σας. 

8Προτηγανισμένα τρόφιμα. Ανε-
βάζουν την «κακή» χοληστερίνη. 

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε
είναι ότι η καρδιακή νόσος μπορεί
πολλές φορές να αποτραπεί, ιδι-
αίτερα αν κάποιος βελτιώσει τη
διατροφή και τον τρόπο ζωής του
(π.χ. περισσότερη άσκηση) και
αφού ενημερωθείτε εσείς πρώτα,
από ειδικούς σε θέματα υγείας και
διατροφής, ενημερώστε την οικο-
γένειά σας και τους πιο κοντινούς
σας φίλους και δώστε τους την ευ-
καιρία να προβούν και εκείνοι σε
πιο υγιεινές επιλογές. 

Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας
αφιερωμένος στην καρδιά, όχι
βέβαια λόγω της γιορτής του Αγίου
Βαλεντίνου αλλά, κυρίως, λόγω
της προσπάθειας που γίνεται από
την Αμερικανική Ένωση για την
Καρδιά  να ευαισθητοποιήσει
ολοένα και περισσότερους
ανθρώπους, ιδίως τον γυναικείο
πληθυσμό, απέναντι σε θέματα
που αφορούν την υγεία της
καρδιάς. Δείτε το λοιπόν και εσείς
σαν μια ευκαιρία και
προσπαθήστε, με βάση τις τροφές
που θα σας παρουσιάσουμε, να
περιορίσετε εκείνες που φθείρουν
τις αρτηρίες και να αυξήσετε την
κατανάλωση εκείνων που έχουν
χαρακτηριστεί ως ωφέλιμες.

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

Φροντίζουμε για την υγεία της καρδιάς μας 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την

Αμερικανική Ένωση

οι καρδιαγγειακές

παθήσεις είναι 

η κυριότερη αίτια θανάτου

στις γυναίκες, με

περισσότερες αναφορές

από οποιοδήποτε τύπου

καρκίνου
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Ακόμη και αν δεν είστε
από εκείνους που
γιορτάζουν την ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου,
εκμεταλλευτείτε 
την ευκαιρία αυτή,
προκειμένου 
να ετοιμάσετε ένα
ρομαντικό δείπνο για
το ταίρι σας. Εμείς 
σας προτείνουμε τρεις
συνταγές, που σίγουρα
θα απολαύσετε.

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

Εκτέλεση
Σε μπεν μαρί λιώνετε τη σοκολάτα
με το βούτυρο. Ανακατεύετε συνέχεια,
ώστε να μην πήξει και να μην κολλήσει
στην κατσαρόλα. Σε ένα μικρό μπολ
τοποθετείτε το ρόδι με το τζίντζερ
και ανακατεύετε καλά. Όταν ετοιμαστεί
η σοκολάτα, ρίχνετε το αλάτι και ανα-
κατεύετε πάλι. 
Βάζετε τη σοκολάτα σε ένα ορθογώνιο
ταψί (8x10 ίντσες) με αντικολλητικό
χαρτί και από πάνω τοποθετείτε το
ρόδι και πιέζετε ελαφρά, αν χρειαστεί,
ώστε τα κομμάτια ροδιού να ενσω-
ματωθούν με τη σοκολάτα. 
Τοποθετείτε τη σοκολάτα στο ψυγείο
για περίπου 30 λεπτά. Όταν ετοιμαστεί,
την «σπάτε» σε μεγάλα κομμάτια με
τα χέρια σας και είναι έτοιμη να την
απολαύσετε. 

Πίτσα σε σχήμα καρδιάς
με παρμεζάνα και ρόκα

Συνταγή 3

Υλικά
� 280 γρ. σοκολάτα (60% κακάο) 
� 1/2 κουτ. της σούπας βούτυρο
� 1 ρόδι
� 1 ½ κουτ. της σούπας τζίντζερ
� ¼ κουτ. του γλυκού αλάτι

Σουβλάκι γαρίδες με άρωμα πορτοκαλιού

Εκτέλεση
Σε ένα μικρό μπολάκι βάζετε 1 ½
κουτ. γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού,
½ χυμό, τη λιωμένη σκελίδα σκόρ-
δου, 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο,

αλατοπιπερώνετε και ανακατεύετε
καλά τα υλικά για να «δέσουν». Σε
ένα βαθύ πιάτο τοποθετείτε τις γα-
ρίδες και τα ντοματίνια, περιχύνετε
με τη σάλτσα πορτοκαλιού και το

βάζετε στο ψυγείο για περίπου μία
ώρα. Σε ένα πιάτο με νερό βάζετε
τα ξυλάκια από σουβλάκια, ώστε
να είναι έτοιμα για χρήση. 
Σε ένα μικρότερο μπολ βάζετε τη
μαγιονέζα, το υπόλοιπο ξύσμα και
χυμό πορτοκαλιού, αλατοπιπερώ-
νετε και τοποθετείτε τη συνοδευτική
αυτή σάλτσα στο ψυγείο. 
Παίρνετε δύο ξυλάκια και περνάτε
διαδοχικά γαρίδα - ντοματίνη - γα-
ρίδα, με τέτοιο τρόπο, ώστε το
τελικό αποτέλεσμα να είναι δύο
καρδιές. Επαναλαμβάνετε τη δια-
δικασία για όλες τις γαρίδες. Βάζετε
τα σουβλάκια γαρίδας στη σχάρα
σε μέτρια φωτιά για περίπου 4 λεπτά
από κάθε πλευρά. 
Σερβίρετε τις γαρίδες πάνω από
σαλάτα μαρουλιού, συνοδευόμενες
με τη σάλτσα μαγιονέζας που έχετε
στο ψυγείο. 

Συνταγή 1

Εκτέλεση 
Τοποθετείτε στο μίξερ τη μαγιά με λίγο νερό και ανακατεύετε καλά μέχρι να
διαλυθεί. Προσθέτετε στο μίγμα 2/3 από το αλεύρι και ρίχνετε σιγά-σιγά το νερό,
μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο. Όσο ζυμώνετε τα υλικά, ρίχνετε το λάδι.
Ρίχνετε το υπόλοιπο αλεύρι και ξαναζυμώνετε. Σκεπάζετε έπειτα τη ζύμη και την
αφήνετε να «ηρεμήσει» για περίπου 30 λεπτά. Κόβετε τη ζύμη σε μικρότερα
μπαλάκια, περίπου 200 γρ. το καθένα και τα αφήνετε άλλη μιάμιση ώρα περίπου
να φουσκώσουν. Ανοίγετε στη συνέχεια κάθε μπαλάκι σε σχήμα καρδιάς με τον
πλάστη στην αρχή και μετά με τα χέρια σας, ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό
σχήμα. 
Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνετε την ντομάτα, το λάδι, το αλάτι, τη ρίγανη, τον βασιλικό
και το σκόρδο και ετοιμάζετε τη σάλτσα σας. Απλώνετε μετά τη σάλτσα στη ζύμη,
τοποθετείτε από πάνω την τριμμένη μοτσαρέλα και ψήνετε την πίτσα σε προθερ-
μασμένο φούρνο στους 280οC για 10 λεπτά περίπου. Αφού την βγάλετε από το
φούρνο, προσθέτετε τα φύλλα ρόκας και τις φλοίδες της παρμεζάνας σε όλη την
πίτσα. Αν θέλετε, γαρνίρετε με λίγο προσούτο. Πασπαλίζετε όλη την πίτσα με λίγο
ελαιόλαδο και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. 

Συνταγή 2

Υλικά
Για τη ζύμη
� 1 ½ λίτρο νερό
� 900 γρ. αλεύρι για όλες

τις χρήσεις
� 5 γρ. ξερή μαγιά
� 60 ml ελαιόλαδο
� Αλάτι
Για τη σάλτσα 
και το γαρνίρισμα
� 250 γρ. ντομάτα 
� 1 σκ. σκόρδο
� 120 γρ. μοτσαρέλα

τριμμένη
� 80 γρ. παρμεζάνα σε

φλοίδες
� 3-4 φύλλα βασιλικού
� 13 φύλλα ρόκας
� Ελαιόλαδο
� Ρίγανη
� Αλάτι
� Πιπέρι
� 6-7 φέτες προσούτο

(προαιρετικά)

Συνταγές για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Σοκολατάκια 

με ρόδι

Υλικά
� 20 μεγάλες γαρίδες
� 10 ντοματίνια 
� 10 ξυλάκια για σουβλάκια
� 2 κουτ. του γλυκού τριμμένη 

φλούδα πορτοκαλιού
� 2/3 φλιτζ. χυμό πορτοκαλιού
� 1 σκελίδα σκόρδο
� ελαιόλαδο
� 1/3 της κούπας 

μαγιονέζα
�2 κουτ. του γλυκού 

θυμάρι, 
ψιλοκομμένο 

� Αλάτι
� Πιπέρι



Κ
ατά πάσα πιθανότητά

το όνομά της το οφεί-
λει στη συνένωση
των αρχαίων πόλεων

της Μαντινείας, της Τεγέας και
του Παλλαντίου. Συναντάται ήδη
στα ενετικά αρχεία του 15ου αι-
ώνα ως Droboliza. Από το 17ο
αιώνα και μετά γίνεται το κέντρο
του Μοριά, με ανεπτυγμένο εμ-
πόριο, με πολλούς τεχνίτες, μία
πολυάνθρωπη πολιτεία. Γίνεται
το σύμβολο της Επανάστασης,
η ηρωική Τριπολιτσά του Κολο-
κοτρώνη και του Κεφάλα. 
Μετά την απελευθέρωση έχει
μια ραγδαία ανάπτυξη, τόσο εμ-
πορική όσο και πολιτιστική. Η
ανέγερση νεοκλασικών κτιρίων
της προσδίδει κοσμοπολίτικο
χαρακτήρα. Από την Τρίπολη
αρχίζει η όμορφη περιπέτεια
της ανακάλυψης της Αρκαδίας. 

Λεβίδι 
Το Λεβίδι είναι ένα από τα ομορ-
φότερα κεφαλοχώρια της Αρ-
καδίας. Με την παραδοσιακή
του αρχιτεκτονική και το ανό-
θευτο χρώμα του είναι μια αγ-
καλιά που ανοίγεται στις πλαγιές
του Μαινάλου. Από το Λεβίδι
ξεκινούν πανέμορφες διαδρομές
προς τους γραφικούς οικισμούς
του Δάρα, προς την Κανδήλα,
τη Βλαχέρνα και τον Καρδαρά.
Κι ακόμα από το αρχαίο Λεβίδι
ανοίγονται οι δρόμοι προς τη
Βυτίνα, τον αρχαιολογικό χώρο
του Ορχομενού, το χιονοδρομικό
κέντρο της Οστρακίνας. 
Η κεντρική πλατεία του Λεβιδίου
είναι ζωντανή χειμώνα - καλο-

καίρι, ενώ τα πολλά αρχοντικά
του, πετρόχτιστα, μαρτυρούν
τη σημασία του Λεβιδίου και
την εμπορικότητά του. Άλλωστε,
λίγο έξω από τη πόλη, υπάρχει
η Γεωργική Σχολή, που δημι-
ούργησε ο Αλέξανδρος Παπα-
ναστασίου. 

Μαντινεία
Η Μαντινεία υπήρξε ήδη από
την αρχαιότητα μια από τις ση-
μαντικότερες περιοχές της Αρ-
καδίας, με ήρεμο κλίμα, πολλά
νερά, οχυρή θέση και αναδεί-
χτηκε σε πρωτοπόρα πόλη με
μεγάλη εμπορική σημασία. Η
Μαντινεία απλώνεται σε ορο-
πέδιο, γνωστό από την αρχαι-
ότητα ως Μαντινικό πεδίο. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα εκλεκτά
ΠΟΠ Μαντινιακά κρασιά.

Τεγέα
Δεκαέξι χωριά αποτελούν το
συγκρότημα της Τεγέας: Αλέα,
Βουνό, Γαρέα, Επισκοπή, Καμάρι,
Κάνδαλος, Κερασίτσα, Λιθοβού-
νια, Μαγούλα, Μανθυρέα, Μαυ-
ρίκι, Ρίζες, Στάδιο, Στρίγκου,
Τζίβα και Ψηλή βρύση. 
Υπήρξε από τις αρχαιότερες πό-
λεις που δομήθηκαν με αρχιτε-
κτονικούς κανόνες και αυτό άλ-
λωστε σημαίνει το όνομά της,
μιας και Τέγος είναι η Στέγη. Με
πολλά αξιοθέατα, όπως το πάρκο
του Τεγεατικού Συνδέσμου, ο
ναός της Επισκοπής, ο αρχαι-
ολογικός χώρος και τα μουσεία
της, η Τεγέα υποδέχεται τους
επισκέπτες χειμώνα - καλοκαίρι. 

Κορύθιο
Το Κορύθιο βρίσκεται στους
πρόποδες του όρους Κτενιάς, 6
χιλιόμετρα από την Τρίπολη και
είναι από πιο αρχαίες πόλεις της
Αρκαδίας. 
Το 1980 η αρχαιολογική σκαπάνη
έφερε στο φως ένα συγκρότημα
από τέσσερις μεταλλουργικούς
κλιβάνους, καθώς και εγκατα-
στάσεις πλυντηρίων μεταλλουρ-
γίας, τα οποία χρονολογούνται
από τους προϊστορικούς χρόνους.
Πρόκειται για άρτιες μονάδες
που λειτουργούσαν ως τους ύστε-
ρους ρωμαϊκούς χρόνους.

Φάλανθος
Η Φάλανθος είναι από τις πιο
μαγικές περιοχές της Αρκαδίας.
Πρόκειται για ένα τοπίο απί-
στευτης ομορφιάς και μεγάλης
ιστορίας. 
Η Άνω Δαβιά και η Κάτω Δαβιά
μαζί με τον Τσελεπάκο, αποτε-
λούν τη μεσαιωνική περιοχή τη
Ταβίας, ένα από τα σημαντικό-
τερα θρησκευτικά και καλλιτε-
χνικά κέντρα του Βυζαντίου. Οι
αρχαιότητες της Φαλάνθου είναι
πολλές και σημαντικές. Στην
Πιάνα υπάρχει σπουδαίο σπή-
λαιο αφιερωμένο στον Πάνα. 

Σκιρίτιδα 
Το δάσος της Σκιρίτιδας είναι ένα
από τα ομορφότερα της Ελλάδας.
Γύρω από το δάσος απλώνονται
τα χωριά της Σκιρίτιδας. Τυπικά
αρκαδικά, καλά φωλιασμένα στο
όμορφο τοπίο, αποτελούν έναν
πραγματικό παράδεισο. 
Η Αγία Βαρβάρα και το Αλεπο-
χώρι, η Βλαχοκερασιά και τα
Βούρβουρα, η Κερασιά, οι Κολ-
λίνες και τα Πηγαδάκια αποτε-
λούν το ταίριασμα των χωριών
της Σκιρίτιδας. 
Περίπατοι και διαδρομές περι-
μένουν τον ταξιδιώτη. 

Βαλτέτσι 
Το Βαλτέτσι, γνωστό από τη μάχη
που άλλαξε την ιστορία της Ελ-
λάδας, είναι μια περιοχή γεμάτη
μυστήριο και ομορφιά. Στην πε-
ριοχή του Βαλτετσίου είναι η πε-
ριβόητη και ιστορική Μονή Καλ-
τεζών, όπως και η Ασέα με τον
σημαντικότατο αρχαιολογικό της
χώρο, καθώς και οι Αραχαμίτες,
ένα από τα πιο αρχέγονα σημαία
της Αρκαδίας, όπου ανήκει η Δό-
ριζα. Στην περιοχή υπάρχει και
μια δρυ, η οποία έχει ανακηρυχθεί
επίσημα μνημείο της φύσης και
χρονολογείται από την εποχή
του Παυσανία. 
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Η Τρίπολη είναι μια ολοζώντανη πόλη, ούτε δύο ώρες 
με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Έχει κρατήσει όλη 
της την αρχοντιά και είναι ένα πρότυπο ανάπτυξης 
από τη μια και παράδοσης από την άλλη. Με σπουδαία
εμπορική και παραγωγική ιστορία, είναι ταυτόχρονα 
μια πόλη φιλόξενη, ζεστή, με ανθρώπινους ρυθμούς 
και μοναδικό χρώμα.

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Tο κέντρο της Αρκαδίας 
Τρίπολη



Π
ρόκειται για μια μαύρη κωμωδία

ενός από τους σημαντικότερους
σύγχρονους Αμερικάνους συγ-
γραφείς, που μιλάει για τη συν-

ταγή της επιτυχίας μέσα από την ιστορία
δύο μεγαλοπαραγωγών του Χόλιγουντ, οι
οποίοι αναζητούν τη «τέλεια» ταινία, βά-
ζοντας στο επίκεντρο των αποφάσεων και
της διαμάχης τους μια γυναίκα... 
Τη μετάφραση του έργου έχει κάνει ο Αν-
τώνης Πέρης και τη σκηνοθεσία ο Γιάννης
Μόσχος, ενώ τους τρεις χαρακτήρες του
έργου ενσαρκώνουν οι Αλέκος Συσσοβίτης,
Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ευτυχία
Γιακουμή. 
Ο Αλέκος Συσσοβίτης υποδύεται τον επι-
τυχημένο παραγωγό, που μόλις έχει αναλάβει
τη θέση του Διευθυντή Παραγωγής, σε ένα
από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ.
Ο επί σειρά ετών φίλος του και στενός συ-
νεργάτης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, έχει
έτοιμη την πρόταση προς το νέο διευθυντή:
Μια συμφωνία συνεργασίας με έναν από
τους πιο γνωστούς σταρ του Χόλιγουντ για
έναν εξασφαλισμένο εμπορικό θρίαμβο.

Τώρα είναι η ευκαιρία και των δύο να γεμί-
σουν με «ωραία, γεμάτα, χορταστικά τσου-
βάλια λεφτά», όπως περιγράφει γλαφυρά
ο ήρωας του Μάμετ. Τώρα που γυρίζει και
για τους δύο, μια προσωρινή γραμματέας
(Ευτυχία Γιακουμή) έρχεται να θέσει εν αμ-
φιβόλω τα σχέδιά τους. Η φρεσκάδα και ο
ενθουσιασμός της κοπέλας γοητεύουν τον
διευθυντή και του υπενθυμίζουν τα δικά
του χρόνια της αθωότητας. Μήπως τώρα
είναι η δική του ευκαιρία να προτείνει στον
κόσμο ένα ποιοτικό έργο; Μια θέση ισχύος,
άλλωστε, δεν αποτελεί ταυτόχρονα και μια
θέση ευθύνης; Σθεναρός αντίπαλος στα
σχέδιά του θα σταθεί ο φίλος του. Μπορεί
κανείς να ανατρέψει το σύστημα που τον
έχει αναδείξει; Υπάρχει επιτυχία χωρίς
κέρδος; Ευτυχία χωρίς χρήμα; 
Μια κωμική σύγκρουση ανάμεσα στα πι-
στεύω και στην πλεονεξία μας. Ένα ειρωνικό
σχόλιο για το κυνήγι της επιτυχίας και την
αγωνιώδη προσπάθειά μας να ξεχωρίσουμε.
Μια λεπτή κριτική γύρω από τα πραγματικά
κίνητρά μας, τις αμφιταλαντεύσεις μας και
την τυχαιότητα των αποφάσεών μας. 
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ΙΟ Ενα βιβλίο αφιερωμένο στον Ιταλό τραγου-
διστή Tiziano Ferro, από τον Νισύριο εκ-

παιδευτικό και συγγραφέα Νίκο Διακογιάννη,
ο οποίος μένει μόνιμα και εργάζεται στο νησί
του, που ποτέ δεν εγκατέλειψε. Κείμενο που
ξεχειλίζει αισθήματα και ανθρωπιά, για ανθρώ-
πους του σήμερα που δοκιμάζονται. Η γραφή
είναι απλή, δεν είναι επιτηδευμένη, δεν υπάρχει
εδώ μια απόπειρα επίδειξης εκφραστικής δε-
ξιοτεχνίας, από αυτές που συνήθως έχουν το
αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Η
ηρωίδα του βιβλίου, η μυστηριακή Αναγκράμμα,
λέει κάτι που αξίζει αναφοράς: «Για να γεννηθεί
έστω κι ένα έργο σου σημαίνει πως μέσα σου
συμβαίνουν πράγματα!». Έτσι είναι, δεν γράφουν
όλοι άλλωστε. Η «Αναγκράμμα», είναι το τέταρτο
βιβλίο του Νίκου Διακογιάννη, ο οποίος στη
Νίσυρο όπου βρίσκεται όλο το χρόνο, συνεχίζει
να προσφέρει στους λάτρεις της λογοτεχνίας
εξαιρετικές δουλειές. Παραθέτουμε τις προ-
ηγούμενες: «Τέρα Άμου (Αρμός Αθήνα 2007»,
«Καθρέφτες στο χώμα» (Αρμός Αθήνα 2009)
και «Ο ύπνος των αγαλμάτων» (Καλέντης, Αθήνα
2011). 
«Πήρε θέση μπροστά στον υπολογιστή σαν
έτοιμος να δεχθεί χρίσμα από τον κόσμο των
αοράτων. Χρειαζόταν αυτή την, τρόπον τινά,
ιεροτελεστία προτού κάνει την ύστατη προ-
σπάθεια επικοινωνίας με την Αναγκράμμα.
Πάντα πίστευε πως ακόμη και τα μελλούμενα
χρειάζονται έναν ικέτη να τους αποτίσει φόρο
τιμής, μήπως έτσι τύχει μιας κάποιας εύνοιας».
Και ο ακρίτας δάσκαλος Νίκος Διακογιάννης,
ξεδιπλώνει τη συγγραφική του δεινότητα συ-
νεχώς, μέσα από τα λόγια των πρωταγωνιστών

του: «Πάει καιρός που οι ατέλειωτοι μονόλογοι
μοιάζουν με χνώτο στο μέρος της καρδιάς.
Φοβάμαι μην πάρουν μόνιμα τις θέσεις που
είχα κρατήσει για τους ανθρώπους. Σκηνοθέτης
εγώ και θεατής της μοναξιάς μου. Ακούω κιόλας
τους τριγμούς στα φθαρμένα σανίδια. Δεν θέλω
να δω τη μέρα που το μαλλιαρό σκουλήκι θα
αρπάξει ύπουλα τον ρόλο του πρωταγωνιστή». 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε προ ημερών με
μεγάλη επιτυχία, στο κατάμεστο Κέντρο Λόγου
και Τέχνης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, παρουσία
γνωστών συγγραφέων και καλλιτεχνών.

Μία από τις επιτυχημένες παραστάσεις της σεζόν, το «Τώρα που γυρίζει»
του Ντέιβιντ Μάμετ, μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων 
στην Αθήνα, στη σκηνή του Faust, ξεκινά μία μεγάλη περιοδεία 

σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.

Η ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΜΑΜΕΤ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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«Τώρα που γυρίζει»

Μια από τις πιο πολυανα-
μενόμενες ταινίες της

χρονιάς, το «Dallas Buyers
Club», του Jean Marc Valee,
με την εξαιρετική ερμηνεία
του Matthew McConaughey,
θα προβάλλεται από την επό-
μενη Πέμπτη στις ελληνικές
κινηματογραφικές αίθουσες.
Η ταινία είναι υποψήφια για 6
βραβεία Όσκαρ (Καλύτερης
Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου, Β’
Ανδρικού Ρόλου, Πρωτότυπου
Σεναρίου, Μοντάζ, Μακιγιάζ
– Κομμώσεις), ενώ ήδη ο Mat-
thew McConaughey έχει απο-
σπάσει τα περισσότερα κινη-
ματογραφικά βραβεία που
προηγούνται της απονομής
των χρυσών αγαλματιδίων. 
Γέννημα θρέμμα Τεξανός, ο
Ron Woodroof είναι ηλεκτρο-
λόγος και καουμπόι σε ροντέο,
που διάγει έκλυτο βίο χωρίς
καμία έννοια για την επόμενη
μέρα. Το 1985, ο Ron χάνει τη
γη κάτω από τα πόδια του

ξαφνικά, όταν οι γιατροί κά-
νουν διάγνωση ότι πάσχει από
τον ιό HIV και του δίνουν μόνο
30 μέρες ζωής. 
Όμως ο Ron δεν είναι διατε-
θειμένος να δεχτεί αυτή τη
θανατική ποινή. Μετά από
υπερεντατική έρευνα ανακα-
λύπτει ότι υπάρχει έλλειψη πι-
στοποιημένων φαρμάκων και
θεραπειών στις ΗΠΑ, οπότε
περνάει τα σύνορα και φτάνει
στο Μεξικό, αγνοώντας τις
οδηγίες του γιατρού του. Παρ’
όλο που είναι ομοφοβικός, ο
Ron συνασπίζεται με έναν ανα-
πάντεχο σύμμαχο, έναν επίσης
οροθετικό τρανσέξουαλ που

μοιράζονται το ίδιο πάθος για
ζωή. Οι δυο τους διακρίνονται
για το επιχειρηματικό τους
πνεύμα και ιδρύουν ένα κλαμπ,
όπου οι οροθετικοί έχουν πρό-
σβαση σε φάρμακα με μηνιαία
συνδρομή. 
Η παρέα μεγαλώνει και ο Ron
μάχεται όχι μόνο για την επι-
βίωση, αλλά και για θέματα
αποδοχής. Στα χρόνια που
ακολούθησαν τη διάγνωσή
του, ο Ron θα ζήσει πιο έντονα
από ποτέ... 
Δίπλα στον Matthew McCo-
naughey πρωταγωνιστούν οι
Jennifer Garner, Jared Leto,
Denis O’Hare, Steve Zahn.

Dallas Buyers Club

info
Το πρόγραμμα της περιοδείας ξεκινά από
την Κρήτη, με παραστάσεις στα Χανιά (12/2),
το Ρέθυμνο (13-14/2) και το Ηράκλειο
(15-16/2). Ακολουθούν η Αλεξανδρούπολη

(7-8/3), η Καβάλα (9/3), η Δράμα
(10/3), η Κομοτηνή (11/3) και στη
συνέχεια πολλές ακόμα πόλεις σε όλη
την Ελλάδα, για να καταλήξει στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου θα δοθούν παραστάσεις

στις 10, 11, 12 και 13 Απριλίου.

info
Tίτλος: Αναγκράμμα 
Συγγραφέας: Νίκος Διακογιάννης 
Εκδοτικός οίκος: Ερωδιός 
Πόλη έκδοσης: Θεσσαλονίκη 2013

«Τα μελλούμενα χρειάζονται έναν ικέτη»
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Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ 
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Σημειώνουμε εδώ πως πολλοί
καλλιτέχνες έρχονται να παρου-
σιάσουν τη δουλειά τους στο
νέο αυτό χώρο στην Πλάκα (Μη-
τροπόλεως 74 – Τετάρτη με Κυ-
ριακή, από τις 14:00 έως τις
20:00, και μέχρι τις 16 Φεβρουα-
ρίου), σε μια συναρπαστική συ-
νάθροιση της σύγχρονης Τέχνης
στην Ελλάδα του σήμερα. 

Ειδικεύεστε στη θεραπεία μέσω
της Τέχνης. Σε μια εποχή που

πολλοί πλήττονται από την κρί-
ση, τί μπορεί να προσφέρει στο
θεραπευτικό πεδίο της ειδικής
αγωγής η Τέχνη; 
Τα μάτια είναι οι καθρέφτες της
ψυχής, λένε. Μέσω της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας το άτομο
ανακτά ένα βασικό μέσο αυτο-
έκφρασης. «Όταν η Τέχνη χρη-
σιμοποιείται στη θεραπεία με
αυτόν τον τρόπο, γίνεται μέσο
μη λεκτικής επικοινωνίας, ένας
τρόπος δήλωσης συγκεχυμένων
και δύσκολα κατανοητών συ-
ναισθημάτων, σε μία προσπά-
θεια να αποκτήσουν σαφήνεια
και τάξη». Και «αν θέλουμε να
το εκφράσουμε πιο περίπλοκα,
η καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσφέρει ένα περισσότερο
συγκεχυμένο, παρά λεκτικό μέ-
σο, διά του οποίου το άτομο
επιτυγχάνει την έκφραση της
συνείδησης και του ασυνείδητου

και το οποίο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως πολύτιμο μέσο
θεραπευτικής αλλαγής», έγρα-
ψαν οι Dalley και Hall, το 1984
και το 1998 αντίστοιχα. Και σί-
γουρα η κρίση έχει φέρει πολλές
αλλαγές στις αξίες, όμως η επαφή
με την ψυχή μας καθορίζει το
είναι μας και όπως έλεγε και ο
Καβάφης, «Κι αν δεν μπορείς να
κάμεις τη ζωή σου όπως την θέ-
λεις, τούτο προσπάθησε του-
λάχιστον όσο μπορείς: μην την
εξευτελίζεις». 

Έχετε κερδίσει βραβεία, αλλά
και επαίνους για τις καλλιτε-
χνικές σας δημιουργίες. Ποιο
είναι το μυστικό σήμερα για
έναν καλλιτέχνη, εκτός φυσικά
της σκληρής δουλειάς; Τί πρέπει
να προσέξει; Είναι δυνατόν σή-
μερα ένας καλλιτέχνης να κερ-
δίσει τα προς το ζην από τη
δουλειά του; 
Βιογραφικό γεμάτο βραβεία και
επαίνους. Μα και ψυχή γεμάτη
αγάπη και λαχτάρα να δώσει
αυτό που βλέπει εκείνη. Έναν
ελληνικό κόσμο λουσμένο στο
φως, ακόμα και σε εποχές κα-
ταχνιάς. Σίγουρα χρειάζεται
σκληρή και καθημερινή δουλειά,
όπως έλεγε και ο καθηγητής
μου, κ. Γιάννης Βαλαβανίδης,
επιμονή, υπομονή και αυτός ο
ανελέητος έρωτας με την ίδια
την Τέχνη που σε ορίζει και κα-
θορίζει κάθε βήμα σου, κάθε
σκέψη σου. Είναι πολύ δύσκολο
να ζήσεις μόνο από την Τέχνη
σου, αλλά είναι αδύνατον να ζή-
σεις μακριά της! 

Πώς θα βάλει ο μέσος άνθρω-
πος την Τέχνη ως προτεραι-
ότητα στη ζωή του, έστω και
σε μια εποχή που η επιβίωση
προβάλλει ως η άμεση προτε-
ραιότητα; 
Σε μια εποχή που οι καταστάσεις
δυσκολεύουν επικίνδυνα και ο
δρόμος της ξενιτιάς έχει μετα-
τραπεί σε δρόμο για τον επόμενο
παράδεισο, η Τέχνη προβάλλει
ως ο μοναδικός δίαυλος της λο-

γικής με το συναίσθημα, του
είναι με το έχειν, των αξιών με
τον πολιτισμό, της θεραπείας
της ψυχής μας με τις αξίες μας.
Τις αξίες που μας κατατάσσουν
σε ανώτερα θηλαστικά, που δί-
νουν νόημα στη λέξη άνθρωπος:
άνω + θρώσκω. Και αυτό πραγ-
ματοποιείται μέσα από μικρές
καθημερινές πράξεις, διαβά-
ζοντας, αναλύοντας, μαθαίνον-
τας. Μόνο τότε η γνώση γίνεται
η πιο πιστή μας συντροφιά, η
δύναμή μας. Που δεν μας εγκα-
ταλείπει ποτέ. «Και την τέχνη
μας την στολίσαμε τόσο πολύ
που φαγώθηκε από τα μαλάματα
το πρόσωπό της και είναι καιρός
να πούμε τα λιγοστά μας λόγια
γιατί η ψυχή μας αύριο κάνει
πανιά», όπως έγραψε ο Σεφέρης. 

Σε μια εποχή βαθύτατης ηθικής
κρίσης, πώς μπορεί η Τέχνη να
συνεισφέρει στην εθνική ανα-
σύνταξη; Ποιο είναι το διεθνές
status των Ελλήνων καλλιτε-
χνών αυτή τη στιγμή; 
Σε μια εποχή που αξίες και δι-
καιώματα για τα οποία έχουν
αγωνιστεί οι πρόγονοί μας αρ-
χίζουν να ματαιώνονται, η Τέχνη
προβάλλει ως ο μόνος δρόμος
για αντίσταση. Σίγουρα και το
διεθνές status των Ελλήνων καλ-
λιτεχνών, μέσα από διαφορετικές
ματιές, προβάλλει κυρίως τους
ανθρωποκεντρικούς προβλημα-
τισμούς και την κρίση αξιών που
βιώνουμε όλοι μας. Όμως, όπως
έλεγε και ο Πικάσο, «τί νομίζετε
ότι είναι ο ζωγράφος; Ένας ανόη-
τος που έχει μάτια; Όχι, τη ζω-
γραφική δεν τη χρησιμοποιούμε
για να στολίζουμε τα σπίτια μας.
Είναι ένα εργαλείο πολέμου». Γι’
αυτόν τον λόγο μην σταματήσεις
ποτέ να πολεμάς! 

Η Αντωνία Μαντζούκα είναι μια εκπρόσωπος της Τέχνης που όλοι
αγαπάμε. Ζωγράφος και εικαστικός, απόφοιτος της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών, συμμετέχει στην ομαδική έκθεση στο
Contemporary Space Athens, όπου για 4η χρονιά μετά απο
καλλιτεχνικό διαγωνισμό το European Centre for Architecture Art
Design and Urban Studies, σε συνεργασία με το Chicago
Athenaeum μουσείο αρχιτεκτονικής και design, με υπερηφάνεια
παρουσιάζει το Energy Athens, το ανερχόμενο κύμα στην Τέχνη.

Στο ΝΙΚΟ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ
(niko.hidi@yahoo.com)

Ένας ελληνικός κόσμος 
λουσμένος στο φως

Σε μια εποχή που αξίες

και δικαιώματα 

για τα οποία έχουν

αγωνιστεί 

οι πρόγονοί μας

αρχίζουν να

ματαιώνονται, η Τέχνη

προβάλλει ως ο μόνος

δρόμος για αντίσταση
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ΗΜαρινόπουλος Α.Ε. συνεχίζει το
εκτεταμένο πρόγραμμα ασυνα-

γώνιστων προσφορών και εκπτώσεων,
στο πλαίσιο του οποίου, μέχρι και σή-
μερα Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, οι κα-
ταναλωτές, αγοράζοντας επιλεγμένα
προϊόντα, κερδίζουν ένα ακόμα προϊόν
εντελώς δωρεάν, με την ενέργεια 1+1! 
Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που
θα επισκεφτούν τα καταστήματα Car-
refour Μαρινόπουλος και Carrefour,
θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν
από επιλεγμένα είδη διατροφής, ανα-
ψυκτικά, είδη προσωπικής υγιεινής
και απορρυπαντικά, και να επωφε-
ληθούν από την προσφορά, κερδί-
ζοντας ένα ακόμα προϊόν. 
Η Μαρινόπουλος Α.Ε. υλοποιεί διαρ-
κώς ενέργειες, με στόχο να στηρίξει
έμπρακτα τις ελληνικές οικογένειες.
Η εταιρεία, με υπευθυνότητα, υπό-
σχεται να συνεχίσει τις μοναδικές
προσφορές, δίνοντας ουσιαστικές
λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των
καταναλωτών. 

www.paragogi.net

Μία ακόμη σημαντική διάκριση έλαβε η Costa
Navarino, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους

τρεις φιναλίστ της κατηγορίας «Destination», στο
διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό «Tourism for To-
morrow Awards». Τα «Tourism for Tomorrow
Awards» διοργανώνoνται από το World Travel &
Tourism Council, με στόχο να αναδείξουν τις βέλ-
τιστες πρακτικές αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης
παγκοσμίως. Στα φετινά βραβεία, η Costa Navarino
αποτελεί το μοναδικό φιναλίστ από την Ελλάδα,
ανάμεσα σε υποψηφιότητες εταιρειών και Ορ-
γανισμών από 56 χώρες. Με όραμα την τοποθέτηση
της Μεσσηνίας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη,
στην Costa Navarino δημιουργούνται υποδομές
που διαφυλάσσουν και προβάλλουν το φυσικό
πλούτο της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤΕΜΕS
έχει ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας του προορισμού,
γεγονός που ξεχώρισε η επιτροπή των βραβείων

και στο οποίο αναφέρθηκε σχετικά, ξεκινώντας
από το όραμα του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη
Κωνσταντακόπουλου, για την περιοχή. Στην αξιο-
λόγηση των φιναλίστ στα «Tourism for Tomorrow
Awards», γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις περιβαλ-
λοντικές πρακτικές που εφαρμόζει η Costa Na-
varino, όπως το πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαι-

οδέντρων, με στόχο να διατηρηθεί αναλλοίωτη
η φυσιογνωμία του τοπίου της περιοχής. Το πρό-
γραμμα σημειώνει μέχρι σήμερα ποσοστό επιτυχίας
που αγγίζει το 100%. Το ενδιαφέρον της επιτροπής
κέρδισαν και άλλες πρακτικές, όπως η εγκατά-
σταση του μεγαλύτερου γεωθερμικού συστήματος
στην Ευρώπη, με 123 χλμ. υπόγειων σωληνώσεων,
που είναι και το πρώτο παγκοσμίως που τοπο-
θετείται σε τόσο μεγάλη κλίμακα κάτω από
γήπεδο γκολφ και μέσω του οποίου επιτυγχάνεται
σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
και των αντίστοιχων εκπομπών ρύπων. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται και στο Navarino Environmental
Observatory (NEO), που αποτελεί πρότυπο συ-
νεργασίας για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής
στη Μεσόγειο, μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας
και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο Navarino
Natura Hall, το διαδραστικό εκθεσιακό χώρο για
τη μεσσηνιακή φύση.

Το Σάββατο15

1+1 και μοναδικές 
προσφορές από 

τη Μαρινόπουλος Α.Ε.

Η«Αποστολή… αγάπης» της Γιώ-
της, με τη βοήθεια των φίλων

της στη σελίδα της στο Facebook,

συγκέντρωσε χρήματα για τις ανάγ-
κες της Κιβωτού του Κόσμου. Η
ενέργεια «έτρεξε» από τις αρχές

του περασμένου Δεκεμβρίου και
για κάθε δώρο που έστελναν οι
φίλοι της σελίδας 0,50 ευρώ πήγαι-
ναν στην Κιβωτό. Η αποστολή συγ-
κέντρωσε 4.879,50 ευρώ και η «Γιώ-
της» διπλασιάζοντας το ποσό προ-
σέφερε 10.000 ευρώ. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
στην Κιβωτό για την παράδοση της
επιταγής, η «Γιώτης» πρόσφερε κε-
ράσματα στα παιδιά, ενώ ακολού-
θησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
της Κιβωτού του Κόσμου. Ο κ. Μά-
ριος Παπαθανασίου, εμπορικός δι-
ευθυντής της Γιώτης δήλωσε: «Είναι
εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά στις
δύσκολες μέρες που βιώνουμε, οι

επιχειρήσεις να στηρίζουν και να
βοηθούν το έργο φορέων και ιδρυ-
μάτων, όπως της Κιβωτού του Κό-
σμου, που με τόση συνέπεια και
αδιάκοπο αγώνα προσφέρει φρον-
τίδα και αγάπη σε τόσα πολλά παιδιά
που την έχουν ανάγκη». 
Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος
του προγράμματος Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης της ΓΙΩΤΗΣ, που
διαχρονικά το ΠΑΙΔΙ αποτελεί κεν-
τρικό πυλώνα του. Επιπλέον η «Γιώ-
της», την περίοδο των εορτών, στή-
ριξε το έργο των Γιατρών του Κό-
σμου, καθώς και την εκστρατεία
«Όλοι μαζί μπορούμε», προσφέ-
ροντας προϊόντα διατροφής. 

Η «Γιώτης» στηρίζει την Κιβωτό του Κόσμου

Φεβρουαρίου

OΜ. Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της Γιώτης παραδίδει την επιταγή 
στον Πατέρα Αντώνιο και στην Πρεσβυτέρα από την Κιβωτό του Κόσμου. 

H Costa Navarino φιναλίστ στα «Tourism for Tomorrow Awards»

Κερδίστε



Ο
ι Renault και Opel ανα-

κοίνωσαν, ταυτόχρονα,
ότι μέσα στο καλοκαίρι
αναμένεται να ξεκινήσει

η εμπορική πορεία των Trafic και
Vivaro στη γκάμα των ελαφρών
επαγγελματικών. 
Κατά τη διάρκεια της μακράς εμπο-
ρικής του πορείας, 34 χρόνια, το Re-
nault Trafic έχει να επιδείξει επιτυχία
με περισσότερες από 1,6 εκατ. πω-
λήσεις. 
Προκειμένου να καταστήσει τον
συγκεκριμένο εκπρόσωπό της πιο
ανταγωνιστικό στην αγορά, η Renault
ανακοίνωσε πως μέσα στο καλοκαίρι
του 2014 αναμένεται να λανσάρει
στις αγορές της Ε.Ε. τη νέα γενιά
του Trafic, η οποία θα εμφανίζει ση-
μαντικές τροποποιήσεις και βελτιώ-
σεις σε σχέση με το υπάρχον μοντέλο. 
Το ίδιο φυσικά ισχύει και στην πε-
ρίπτωση του Opel Vivaro, που απο-

τελεί προϊόν συνεργασίας των Re-
nault – Opel, όπως και το Trafic. 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-
νωση της γερμανικής αυτοκινητο-
βιομηχανίας, η νέα γενιά του Vivaro
θα επιδεικνύει μια εντελώς ανανε-

ωμένη σχεδίαση αμαξώματος και
εσωτερικού, νέους κινητήρες, καθώς
και πολλαπλές νέες τεχνολογικές
καινοτομίες σε όλους τους τομείς. 
Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, η
Opel ανακοινώνει πως θα διακρί-

νονται για την ιδιαίτερα μειωμένη
μέση κατανάλωση καυσίμου και την
αυξημένη απόδοσή τους, ενώ ο εξο-
πλισμός άνεσης και ασφάλειας, παρά
το γεγονός ότι πρόκειται για ένα
επαγγελματικό όχημα, θα παραπέμ-

πει άμεσα στα πολυτελή επιβατικά
οχήματα, όπως άλλωστε είναι και η
τάση που παρατηρείται πλέον σε
όλους τους κατασκευαστές που δρα-
στηριοποιούνται στη συγκεκριμένη
κατηγορία.
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Η
γκάμα επαγγελματικών της Toyo-

ta απέσπασε, για ακόμη μια φορά,
τις υψηλότερες πωλήσεις στην
ελληνική αγορά, χάρη τόσο στα

αξιόπιστα οχήματα όσο και στα σημαντικά
προνόμια που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες
τους. 
Για μια ακόμη χρονιά, η εταιρεία απέσπασε
το υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην ελληνική
αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων,
καθώς, πέραν του αναμφισβήτητου «κυ-
ρίαρχου» στις πωλήσεις ελαφρών επαγγελ-
ματικών της χώρας μας, το Hilux, πλέον προ-
σφέρει δύο ακόμη εκπροσώπους. Ο λόγος
για τα νέα YarisVan και ProAce Van. 
Πέραν των αναμφισβήτητων μεταφορικών
δυνατοτήτων των εκπροσώπων της εταιρείας
και στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγ-
γελματικών, ο πληρέστατος εξοπλισμός άνε-
σης και ασφάλειας, οι αποδοτικοί κινητήρες,
αλλά και η κορυφαία αξιοπιστία των μηχα-
νικών τους μερών, αποτελούν ορισμένα από
τα βασικότερα γνωρίσματά τους. 
Παράλληλα, όμως, οι ιδιοκτήτες κάποιου εκ
των ελαφρών επαγγελματικών της ιαπωνικής
εταιρείας, επωφελούνται από αρκετά και

ιδιαίτερα συμφέρονται προνόμια, τα οποία
τους παρέχει η ελληνική αντιπροσωπεία. 

Εγγύηση 6 ετών ή 180.000 χλμ.
Η εγγύηση Toyota καλύπτει το όχημα για
έως και 6 έτη ή 180.000 χλμ. Ακόμη και μετά
την παρέλευση των εργοστασιακών standards

(3 έτη/100.000 χλμ.), καλύπτει:
� Περιφερειακά του κινητήρα, όπως δυναμό,
μίζα, προθερμαντήρες, αντλία και ψυγείο
νερού, turbo, αντλία καυσίμου, μπεκ κ.ά. 
� Τα συστήματα μετάδοσης, διεύθυνσης και
την ανάρτηση, όπως την κρεμαγιέρα, τη κο-
λώνα τιμονιού, τα ημιαξόνια, τα ρουλεμάν

των τροχών, τα αμορτισέρ, τα ελατήρια κ.ά. 
� Το ηλεκτρικό σύστημα όπως στα συστήματα
ευστάθειας και πρόσφυσης (VSC, TRC), τους
μηχανισμούς των παραθύρων και τις κλει-
δαριές, τα όργανα του ταμπλό, τους διακόπτες
κ.ά. 
� 3ετή Οδική Βοήθεια «Toyota Eurocare».
Οι κάτοχοι καλύπτονται σε 40 ευρωπαϊκές
χώρες. 

Προνομιακή Ασφάλιση
Επαγγελματικών 
Σε συνεργασία με τις ισχυρότερες και πλέον
αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, η Toyota
έχει αναπτύξει τα προγράμματα professional
insurance, ειδικά για τους κατόχους επαγ-
γελματικών οχημάτων της εταιρείας. 

Προτεραιότητα στις υπηρεσίες 
After-Sales
Τα ανταλλακτικά με τη μεγαλύτερη ζήτηση
έχουν άμεση διαθεσιμότητα εντός 24 ωρών
και παράλληλα, στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο
After-Sales της Toyota, παρέχεται χρονική
προτεραιότητα σε κάθε τακτική ή έκτακτη
εργασία που αφορά επαγγελματικά οχήματα. 

Νέα Vivaro και
Trafic από 
το καλοκαίρι

Eπιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Προνόμια επαγγελματικών Toyota



Η
αυλαία της αγωνιστικής

ανοίγει σήμερα, Σάβ-
βατο, με τρεις αναμε-
τρήσεις: στις 15:00 στα

Χανιά ο Πλατανιάς υποδέχεται τον
«γείτονα» Εργοτέλη, στις 17:15 στο
«Γεώργιος Καμάρας» ο Απόλλων
φιλοξενεί τη Skoda Ξάνθη, ενώ στις
19:30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός
δοκιμάζεται στη Βέροια κόντρα
στην τοπική ομάδα, που δίνει μάχη
για να κρατηθεί στην κατηγορία. 
Αύριο, Κυριακή, διεξάγονται τέσ-
σερις αγώνες: στις 15:00 στο Δη-
μοτικό Στάδιο Περιστερίου ο τρίτος
της βαθμολογίας Ατρόμητος υπο-
δέχεται τον πέμπτο Αστέρα Τρίπο-
λης, στο ένα από τα δύο ντέρμπι

της αγωνιστικής. Στις 17:15 στο
ΟΑΚΑ η Καλλονή φιλοξενεί τον Λε-
βαδειακό, ενώ την ίδια ώρα στους
«Ζωσιμάδες» αναμετρώνται ο ΠΑΣ
Γιάννινα με τον Παναιτωλικό. Στις
19:30, στο «Απόστολος Νικολαΐδης»
διεξάγεται το κλασικό ντέρμπι Πα-
ναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, που πέρα από
το βαθμολογικό ενδιαφέρον, ενόψει
πλέι οφ, είναι και αναμέτρηση γοή-
τρου. 
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής
ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με δύο
αναμετρήσεις: στις 17:15 στο Ηρά-
κλειο ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παν-
θρακικό, ενώ στις 19:30 στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης» ο ουραγός Άρης
αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο. 

Οι κορυφαίοι του 2012-13
Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ανα-
δείχθηκε κορυφαίος παίκτης της
Σούπερ Λίγκας για τη σεζόν
2012/2013, στη γιορτή του ποδο-
σφαιριστή που διοργάνωσε στην
Αθήνα ο ΠΣΑΠ με τη συνεργασία
της Nova. Ο πρώτος σκόρερ του
Ατρόμητου, ο οποίος στην προ-
ηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον
Πανθρακικό, πρώτευσε στη σχετική
ψηφοφορία συγκεντρώνοντας την
πλειοψηφία των προτιμήσεων ανά-
μεσα στους συναδέλφους του. Επί-
σης, τον τίτλο του καλύτερου νέου
παίκτη κατέκτησε ο Έργκους Κάτσε
του ΠΑΟΚ, του καλύτερου ξένου
ο Ρούμπεν Ράγιος του Αστέρα Τρί-
πολης (και πλέον της Μακάμπι Χάι-
φα), ενώ ο Τάσος Κάκος ψηφίστηκε
ως ο καλύτερος διαιτητής της Σού-
περ Λίγκας για πέμπτη συνεχόμενη
χρονιά. Τέλος, βραβεύθηκε ο Ορέ-
στης Καρνέζης (Παναθηναϊκός) ως
ο καλύτερος τερματοφύλακας και
ο Γιάννης Χριστόπουλος ως κορυ-
φαίος προπονητής (ΠΑΣ Γιάννινα).
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Βρέθηκε τελικά η «χρυσή τομή»
μεταξύ Superleague και Football

League για τον αριθμό των ομάδων
που θα συμμετάσχουν στα δύο
πρωταθλήματα την επόμενη σεζόν.
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ της Football
League αποδέχθηκε την πρόταση
της Superleague για άνοδο δύο
ομάδων και μπαράζ του 16ου της
μεγάλης κατηγορίας με τον τρίτο
του ενιαίου ομίλου της Football
League (σε μονό παιχνίδι). Το σχετικό
πρακτικό συμβιβασμού επικυρώ-
θηκε στη συνέχεια από το Διαιτητικό
Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).

Όπως διευκρινίζεται σε αυτό, ο αγώ-
νας μπαράζ μεταξύ της 16ης ομάδας
στην κατάταξη της Σούπερ Λίγκας
και της τρίτης στα πλέι οφ της Β’
Εθνικής θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ,
ενώ αν και οι δύο ομάδες δεν έχουν
έδρα στο Νομό Αττικής θα τελεστεί
σε άλλο ουδέτερο γήπεδο, το οποίο
«κατά το δυνατό θα απέχει ισομερώς
από τις έδρες των δύο ομάδων ή
άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο
μερών». Ο νικητής του αγώνα θα
συμμετέχει στο πρωτάθλημα Super
League 2014-15, ενώ ο ηττηθείς
στο πρωτάθλημα Football League
2014-15.

Δύο πάνω, δύο κάτω και ένα μπαράζ…

Στο κλαμπ των… μεγάλων του ευρωπαϊκού πο-
δοσφαίρου μπαίνει ο Ολυμπιακός, με τη συμ-

μετοχή του στο διεθνές τουρνουά «International
Champions Cup 2014», το οποίο θα πραγματοποιηθεί
από τις 26 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου στις ΗΠΑ.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν αντιπάλους τις Μίλαν,
Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
(μένει να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της), Ρόμα,
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ. Οι 8 ομάδες που
συμμετέχουν στο τουρνουά θα χωριστούν σε δύο
ομίλους των τεσσάρων και θα αγωνιστούν σε διά-
φορες πόλεις των ΗΠΑ, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί
στο Μαϊάμι. «Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για εμάς, την ομάδα του
Ολυμπιακού, το να βρισκόμαστε εδώ, ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες
της Ευρώπης. Η θέση μας είναι εδώ και στόχος μας είναι το να δείξουμε
την καλύτερη εικόνα για τους θεατές που θα παρακολουθήσουν τους
αγώνες», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Πιέρ Ισά, που
παραβρέθηκε στην παρουσίαση του τουρνουά, στο Μαϊάμι.

Στο κλαμπ των μεγάλων ο Ολυμπιακός

Σενεγάλη, Φιλιππίνες, Αργεντινή,
Κροατία και Πουέρτο Ρίκο θα εί-

ναι οι αντίπαλοι της εθνικής μας
ομάδας μπάσκετ στο Παγκόσμιο
Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στην
Ισπανία από τις 30 Αυγούστου μέχρι
τις 14 Σεπτεμβρίου. Στην κλήρωση

της διοργάνωσης, που διεξήχθη στη
Βαρκελώνη, η Ελλάδα κληρώθηκε
στον 2ο όμιλο, αποφεύγοντας τα
«μεγαθήρια» του παγκόσμιου μπά-
σκετ, γεγονός που προκαλεί αισιο-
δοξία για μια καλή πορεία της εθνικής
μας.

Μουντομπάσκετ: Καλή κλήρωση για την Ελλάδα

ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΓΟΗΤΡΟΥ

Με δύο «ντέρμπι», μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται από τη
δεύτερη έως την πέμπτη θέση της βαθμολογίας, πραγματοποιείται
αυτό το Σαββατοκύριακο η 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Σούπερ Λιγκ. Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ατρόμητος-Αστέρας
Τρίπολης αναμετρώνται με φόντο τα πλέι οφ...

Δύο ντέρμπι με άρωμα
πλέι οφ
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