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«ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ» ΤΟ

Χ.Α. ΤΟ GRECOVERY 

Το ελληνικό success

story «ξαναφουντώνει»

και η ελληνική οικονοµία

αποκτά momentum

ΠΡΟΕΙΛΗΜΜΕΝΗ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;

Οι πληροφορίες για τα

σχέδια του Πούτιν πριν

από τους Χειµερινούς

Ολυµπιακούς Αγώνες
> 10

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

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΑ STRESS TESTS

Η ψήφιση του νέου θεσµικού

πλαισίου για την ιδιωτικοποίηση

των συστηµικών, απαραίτητη

προϋπόθεση για αύξηση µετοχικού

κεφαλαίου της Eurobank

>8-9

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ

ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ;

Μια εµπεριστατωµένη

ανάλυση για την

ουκρανική κρίση και τον

αντίκτυπο στις αγορές
> 4

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: ΤΙ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ «ΠΟΙΝΗ»

� Ποιες «µετρούν» στο ακέραιο

και το 2014 και θα πρέπει να τις

συλλέγουν οι φορολογούµενοι

� Ποιοί δεν υποχρεούνται 

σε προσκόµιση αποδείξεων

� Ανοίγει στις 20 Μαρτίου 

το Taxisnet για την υποβολή

φορολογικών δηλώσεων

> 5

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΤΕΣΤ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

� Με επιτόκιο λίγο πάνω από 6% θα προσπαθήσει το

οικονοµικό επιτελείο να βγει και πάλι στις αγορές  

� Ένα τρίτο πακέτο είναι ο µόνος τρόπος 

για να διασφαλιστεί ότι 

η Ελλάδα θα εφαρµόσει 

τις µεταρρυθµίσεις,

εκτιµούν
αξιωµατούχοι 

της Τρόικας

ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

> 3

ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 15.3.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Αποδείξεις: Τί να 

προσέξετε για να 
αποφύγετε την «ποινή» 

� Ο τραπεζικός χάρτης
μετά τα stress tests

10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Κερδίστε

σελ. 17

Θησαυρός σε... ύπνωση
η κλωστική κάνναβη
Ένα χρόνο πάει κι έρχεται στα υπουρ-
γικά γραφεία, η Κοινή Υπουργική
Απόφαση με την οποία θα καθίσταται
εκ νέου νόμιμη η καλλιέργεια κλω-
στικής κάνναβης.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Προσωρινές λύσεις για
τις ιχθυοκαλλιέργειες
Οι εταιρείες ζητούν έκτακτη χρημα-
τοδότηση 20 εκατ. ευρώ για Απρίλιο-
Μάιο. Μετοχοποίηση των χρεών, με-
τάβαση των εισηγμένων στα πιστωτικά
ιδρύματα, συγχωνεύσεις και ΑΜΚ στο
σχέδιο των τραπεζών.

Fast track

ΕΒΖ: Και μετά τον άγονο
διαγωνισμό, τί; 
Πικρή, αν και αναμενόμενη, ήταν η
απόφαση να κηρυχθεί άγονος ο δια-
γωνισμός για την πώληση του 82,33%
της ΕΒΖ, που αφήνει ξεκρέμαστους
τευτλοπαραγωγούς, εργαζόμενους
και μετόχους της εταιρείας.

Απλούστερες διαδικασίες, λιγότερα δικαιολογητικά,
εγκρίσεις το αργότερο εντός 4μήνου και άνοιγμα των
επενδυτικών προγραμμάτων σε προϋπολογισμούς από
25.000 ευρώ και άνω, προβλέπει η νέα προκήρυξη του
προγράμματος νέων αγροτών που βγαίνει από την
Τρίτη στον «αέρα». Η νέα πρόσκληση, προϋπολογισμού

140 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση 8.000
αγροτών, είναι η τελευταία του τρέχοντος προγράμματος
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενώ στόχος της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων είναι από τη νέα προγραμματική περίοδο να
προκηρύσσεται σταθερά σε ετήσια βάση. 

Επιστρέφει ο εφιάλτης
των τρελών αγελάδων
Για μια ακόμη φορά η Ελλάδα έρχεται
αντιμέτωπη με τη νόσο των τρελών
αγελάδων. Τα ζώα είχαν εισαχθεί από
την Ολλανδία, μια χώρα που τρο-
φοδοτεί με μοσχάρια προς πάχυνση
πολλές φάρμες στην Ε.Ε.

σελ. 12-13

σελ. 16

σελ. 11

σελ. 6-7

Κηπευτικά: Επιλέγουμε
σπόρους και ποικιλίες
Η σπορά-φύτευση των κηπευτικών
έχει τους δικούς της κανόνες, όπως
και η επιλογή σπόρων και σπορόφυ-
των. Όλα πρέπει να γίνονται στο
σωστό χρόνο και χώρο για να έχουμε
καλή και ποιοτική σοδειά. 

Κάτι κινείται στο κεφάλαιο των
farmers markets. Μετά το νομο-
σχέδιο που ορίζει τη λειτουργία
τους και η Ένωση Νέων Αγροτών
Λακωνίας στήνει τη δική της Αγορά
Παραγωγών. 

Farmers market 
και στη Λακωνία

σελ. 15

σελ.5

και για νέους αγρότες

Το Χρηματιστήριο των εαρινών καλλιεργειών σελ. 4-5

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
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Να ξαναθυμηθούμε
την οικογενειακή
γεωργία 

Πολλές φορές, από εδώ αυτή
τη θέση, έχουμε ασκήσει έν-
τονη κριτική στην πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδιαίτερα
επικριτικοί έχουμε γίνει -και όχι αδί-
κως- με τον υπουργό Αθανάσιο Τσαυ-
τάρη. Έπειτα από πολύ καιρό θα συμ-
φωνήσουμε μαζί του, μετά απ’ όσα
είπε σε εκδήλωση που έγινε στην Ουγ-
γαρία για την οικογενειακή γεωργία. 
Μιλώντας ο υπουργός έβαλε το ζήτημα
στις σωστές του διαστάσεις. Όπως
τόνισε, η μεγάλη πρόκληση που έχει
να κάνει με την επάρκεια τροφίμων
παγκοσμίως, μπορεί να απαντηθεί με
την οικογενειακή γεωργία. Αν απαν-
τηθεί με επιτυχία, πολλά μπορούν να
αλλάξουν σε όλο τον κόσμο και ιδι-
αίτερα σε εκείνους του λαούς που λι-
μοκτονούν ή αντιμετωπίζουν οποι-
αδήποτε μορφής κρίσης. 
Η θέση που εξέφρασε ο υπουργός,
αλλά και συνάδελφοί του από τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν
στη διεθνή συνάντηση της Ουγγαρίας,
στηρίζεται στην εμπειρία της διαδρομής
που έχουμε διανύσει εμείς ως λαός
αλλά και άνθρωποι σε κάθε γωνιά του
πολίτη. Χάρις την οικογενειακή γεωργία
μπόρεσαν και ξεπέρασαν τις δύσκολες
ώρες, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, μπό-
ρεσαν και στάθηκαν στα πόδια τους.
Αυτό εμείς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το
ξεχάσαμε. Κάναμε οτιδήποτε για να
ξεκόψουμε ως λαός από την ουσία
της παραγωγικής διαδικασίας, την οι-
κογενειακή γεωργία. Ήρθε η ώρα να
την ξαναθυμηθούμε. Να γίνει πάλι
τρόπος ζωής για εμάς και τα παιδιά
μας, καθώς απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγ-
ματα και οι γενικότερες εξελίξεις, ο
δρόμος της σωτηρίας μας περνάει
μέσα από την οικογενειακή γεωργία.

Η διάβρωση των εδαφών
στο μικροσκόπιο

Στη μελέτη του φαινομένου της
διάβρωσης και των μεθόδων
μείωσής της και στην επαλή-
θευση υπαρχόντων προτύπων,
καθώς και την ανάπτυξη νέων
για απορροή του νερού και τη
διάβρωση, στοχεύει συγκεκρι-
μένη δράση του έργου «ΘΑΛΗΣ». 

σελ. 43

Χορτοφαγία εναντίον 
αρτηριακής πίεσης

Παράγοντες όπως η διατροφή,
το σωματικό βάρος, η έλλειψη
φυσικής δραστηριότητας και το
αλκοόλ, παίζουν ρόλο στην ανά-
πτυξη προβλημάτων υπέρτασης.
Οι διαιτητικές τροποποιήσεις
συμβάλλουν στην πρόληψη και
τη διαχείριση της υπέρτασης. 

σελ. 48

εξαγωγών δεν έχουν φύγει από
το προσκήνιο ούτε για μια ημέ-
ρα τα τελευταία 5 χρόνια. 

σελ. 14

Προϋποθέσεις για πώληση
τυροκομικών σε λαϊκές 

Υπογράφηκε η Υπουργική Από-
φαση που προβλέπει την έκ-
δοση και ανανέωση παραγω-
γικών αδειών πώλησης τυρο-
κομικών προϊόντων σε λαϊκές
αγορές της χώρας, στην οποία
ορίζονται οι όροι και τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για
τους παραγωγούς.

σελ. 18

Ιπποφαές: Σούπερ… 
καλλιέργεια με μεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης

Το ιπποφαές (Hippophae), το
όνομα του οποίου ετυμολογικά

παραπέμπει σε φωτεινό-λαμ-
περό άλογο (ίππος: άλογο, φαός:
λάμψη, φως), είναι ένα σπάνιο
φυτό-θάμνος με εξαιρετικές ιδιό-
τητες, για τις οποίες υπάρχουν
αναφορές από την αρχαιότητα,
ενώ χρησιμοποιείται μέχρι και
σήμερα ως άριστο τονωτικό.  

σελ. 20

Πληρωμές της ειδικής
ενίσχυσης βάμβακος 2013
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
ελέγχου για την πληρωμή της
ειδικής ενίσχυσης βάμβακος
2013, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πλη-
ρωμή αφορά 45.151 δικαιού-
χους και το ποσό πληρωμής
ανέρχεται στα 190 εκατ. ευρώ
περίπου. Οι δικαιούχοι ενημε-
ρώνονται από την ιστοσελίδα
www.opekepe.gr.

σελ. 39

«Ανοίγει» η αγορά 
αρωματικών φυτών

Νέα δυναμική στην εγχώρια
αγορά αρωματικών και φαρμα-
κευτικών φυτών εκτιμάται ότι
θα δώσει ο αναμενόμενος, εντός
του έτους, κανονισμός εμπορίας
τους, αλλά και η υιοθέτηση τε-
χνικού κανονισμού εγγραφής
των ποικιλιών του κλάδου. 

σελ. 8

Το παλεύει η Ρομπόλα 
Κεφαλονιάς

Ενώ η Κεφαλονιά μετρά τις πλη-
γές που άφησε ο Εγκέλαδος,
στο Συνεταιρισμό Παραγωγών
Ρομπόλας καταστρώνουν σχέ-
δια για τις επόμενες κινήσεις
τους. Η ενδεχόμενη κάμψη του
τουρισμού εξαιτίας του σεισμού
είναι σοβαρό πλήγμα, αλλά οι
βλέψεις τους για τόνωση των

Γεύση από… Ελλάδα

Με τη συμμετοχή 200 αμιγώς ελληνικών επιχειρή-
σεων τροφίμων-ποτών, που παρουσιάζουν σε

ντόπιους και ξένους επισκέπτες τα πιο αντιπροσωπευτικά
προϊόντα της ελληνικής διατροφής, ξεκίνησε χθες, Πα-
ρασκευή, η 23η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
«Detrop Boutique Show Athens». Η έκθεση διοργα-
νώνεται από τη ΔΕΘ-Helexpo στο εκθεσιακό κέντρο
Helexpo Maroussi, απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς
επισκέπτες και επαγγελματίες και θα ολοκληρωθεί
αύριο, Κυριακή, 16 Μαρτίου. Εκπρόσωποι των ελληνικών
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, θα
πραγματοποιήσουν περισσότερες από 150 προκαθο-
ρισμένες συναντήσεις με τους προσκεκλημένους εμ-
πορικούς επισκέπτες, που δραστηριοποιούνται –μεταξύ
άλλων– σε διανομή, εισαγωγή, χονδρεμπόριο και
λιανική πώληση τροφίμων και ποτών σε μεγάλες ξένες
αγορές. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου, καθώς
και πολλοί παραγωγικοί φορείς απ’ όλη τη χώρα.

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ





Ο
ι παραγωγοί, σε μια εποχή

όπου η οικονομική δυσπρα-
γία δεν επιτρέπει την πα-
ραμικρή απόκλιση στο κό-

στος παραγωγής και τα περιθώρια κέρ-
δους είναι πλέον οριακά, ακολουθούν
αμυντική τακτική, επιλέγοντας την
«ασφάλεια» της διασποράς κινδύνου
με την ταυτόχρονη καλλιέργεια δια-
φορετικών προϊόντων. 
Πλέον η τακτική των προηγούμενων
δεκαετιών, που βασιζόταν στην τιμή
που σημείωσε το κάθε προϊόν την προ-
ηγούμενη χρονιά, έχει επίσης αποδειχθεί
στην πράξη «κακός σύμβουλος», ειδικά
σε καλλιέργειες όπως η πατάτα και το
κρεμμύδι, όπου δύσκολα η πορεία των
τιμών που «έπιασε» τη μια χρονιά επα-
ναλαμβάνεται και την επόμενη. 
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς,
δεν είναι λίγοι οι αγρότες που ο προ-
γραμματισμός τους επικεντρώθηκε

στην καλλιέργεια εκείνη που μπορεί
να υποστηριχθεί με τις μικρότερες
δυνατές ανάγκες σε κόστη εισ-

ροών. Μάλιστα, γεωπόνοι εκτιμούν
πως κινδυνεύουν φέτος να μείνουν
ακαλλιέργητες εκτάσεις, που ανέρχονται
ακόμη και στο 30% των εαρινών αρο-
τραίων (σιτηρά, τεύτλα κ.λπ.), με ό,τι
αυτό συνεπάγεται, στην προσπάθεια
που καταβάλλει η χώρα να καταστεί
αυτάρκης σε αγροδιατροφικά προϊόντα
και να κλείσει την «ψαλίδα» στο ισοζύγιο
εισαγωγών-εξαγωγών. 
Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό το κλίμα,
το βαμβάκι δείχνει να διατηρεί σταθερά

το προβάδισμα στις εκτάσεις (πέ-
ρυσι υποχώρησαν στα 2,4 εκατ.

στρέμματα, ωστόσο φέτος θα κι-
νηθούν ανοδικά), ενώ ακολουθεί το

σιτάρι φορτώνοντας εκτάσεις. Στους
μεγάλους χαμένους μετά το περυσινό
«στραπάτσο» συγκαταλέγεται το κα-
λαμπόκι, το οποίο έχασε σημαντικό
μέρος από τους επί χρόνια «πιστούς»
του. Ωστόσο, το φετινό «παιχνίδι» των
ανοιξιάτικων καλλιεργειών θα καθο-
ριστεί από τις μικρότερες καλλιέργειες,
όπως τα ζαχαρότευτλα, η βιομηχανική
τομάτα και ο ηλίανθος. 

Μάλιστα, παρότι η τομάτα δείχνει πρό-
θεση για περισσότερα στρέμματα
φέτος, βοηθούμενη από τις συμφωνίες
–όπως αυτή του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών
«ΘΕΣΤΟ» και της εταιρείας μεταποίησης
Νομικός–, τη διαφορά φαίνεται ότι θα
κάνει ο ηλίανθος και αυτό γιατί ως καλ-
λιέργεια χαμηλών εισροών (το κόστος
παραγωγής υπολογίζεται στο 1/3 του
κόστους σε βαμβάκι, καλαμπόκι) δείχνει
να αυξάνει τις εκτάσεις (περί τα 770.000
στρέμματα), παρά τα προβλήματα πλη-
ρωμών από τις βιομηχανίες βιοντίζελ
κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πέρυσι
καλλιεργήθηκαν πάνω από 740.000
στρέμματα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι εκτάσεις αυξάνονται κάθε χρόνο
από το 2006, καθώς όλη η παραγωγή
απορροφάται από τις εγχώριες βιο-
μηχανίες παρασκευής βιοκαυσίμων
με καλές τιμές μέσω συμβολαίων. 
Την ίδια στιγμή, στην καλλιέργεια των
ζαχαρότευτλων δεν φαίνεται να επι-
τυγχάνεται η επιστροφή των παραγω-
γών, εξαιτίας της αποδιάρθρωσης της
ΕΒΖ, αλλά και της αλλοπρόσαλλης τι-
μολογιακής πολιτικής της. 

Βαμβάκι
Η αυξημένη σε σχέση µε πέρυσι συν-
δεδεμένη ενίσχυση (έφτασε στα 77

ευρώ ανά στρέμμα, έναντι 70,5 πέρυσι)
και η καλή τιμή παραγωγού, οδηγεί σε
νέα αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτά-
σεων βάμβακος. Τώρα, όσον αφορά
τη μεγάλη αύξηση της συνδεδεμένης
ενίσχυσης ανά στρέμμα, ο λόγος είναι
ότι η βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ έδειξε
πως το 2013 καλλιεργήθηκαν συνολικά
2.470.571 στρέμματα και το 2012
2.853.512 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα
κατά 382.421 στρέμματα.

Σιτάρι
Μετά από μία καλή χρονιά, με υψηλές
στρεμματικές αποδόσεις και ικανοποι-
ητικές τιμές στα περισσότερα είδη δη-
μητριακών, οι σιτοπαραγωγοί της χώρας
«φόρτωσαν» με επιπλέον εκτάσεις.
Μάλιστα, παρότι οι εκτιμήσεις για την
τρέχουσα χρονιά κάνουν λόγο για αύ-
ξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων
και της παραγωγής, οι ειδικοί πιστεύουν
ότι, λόγω της εντεινόμενης ζήτησης
για διατροφικό σιτάρι, τα δημητριακά
θα παραμείνουν για χρόνια μια καλ-
λιέργεια που θα εξασφαλίζει ικανοποι-
ητικό εισόδημα και αυτός, άλλωστε,
είναι ο λόγος που πολλοί προτιμούν
να σπείρουν, παρά να αφήσουν τα χω-
ράφια τους να είναι χέρσα.
Οι τιμές πέρυσι στα σιτηρά, όπως δια-
μορφώθηκαν στις σημαντικότερες πε-
ριοχές παραγωγής σιτηρών της χώρας,

είναι: στο σκληρό σιτάρι οι τιμές πώ-
λησης κινήθηκαν στα 23 με 25 λεπτά/κι-
λό, ενώ για το μαλακό στα 20-21
λεπτά/κιλό. 
Το σκληρό σιτάρι καταλαμβάνει την
πρώτη θέση σε καλλιεργούμενη έκταση
και σε παραγωγή με ποσοστό 60% και
34% επί του συνόλου αντίστοιχα. Η
πλεονασματική ποσότητα του σκληρού
σίτου εξάγεται είτε ως σιτάρι (σπόρος)
είτε ως σιμιγδάλι (αλεύρι για παραγωγή
ζυμαρικών), κυρίως στην Ιταλία. Η
χώρα μας εισάγει περίπου 53.000 τόνους
σκληρού σίτου και εξάγει περίπου
168.000 τόνους ετησίως, ενώ εισάγει
1.000.000 τόνους μαλακού σίτου και
εξάγει περίπου 95.000 τόνους. 

Καλαμπόκι
Μετά την περσινή αρνητική «παρα-
φωνία» στις εκτατικές καλλιέργειες, το
καλαμπόκι εκτιμάται ότι θα «σηκώσει
κεφάλι» φέτος. Η επιλογή της καλλιέρ-
γειας του καλαμποκιού εμπεριέχει
μικρό ρίσκο ενόψει της νέας καλλιερ-
γητικής περιόδου, ιδιαίτερα μετά την
αποκλιμάκωση που παρατηρήθηκε
στις φετινές τιμές, ωστόσο η περυσινή
«καταστροφή» έχει αποθαρρύνει αρ-
κετούς καλλιεργητές. Παράλληλα, η
ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται υπό
πίεση και έτσι μειώνεται η ζήτηση για
τις ζωοτροφές. 
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Το φετινό «παιχνίδι» των

ανοιξιάτικων καλλιεργειών θα

καθοριστεί από τις μικρότερες

καλλιέργειες, όπως τα

ζαχαρότευτλα, η βιομηχανική

τομάτα και ο ηλίανθος

Σε «παιχνίδι» για
προνοητικούς και 
καλούς γνώστες
των διακυμάνσεων 
στις διεθνείς αγορές
εμπορευμάτων, εξελίχθηκε
η φετινή, εαρινή σπορά. 

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

Τιμές αγροτικών προϊόντων την τελευταία τριετία (σε ευρώ)

Προϊόν 2011 2012 2013

Βαμβάκι 0,44 0,4 0,52

Σκληρό σιτάρι 0,24 0,22 0,22

Βιομηχανική τομάτα 0,70-0,85 0,65-0,86 0,75-0,92

Ζαχαρότευτλα 0,22-0,24 0,16-0,42 0,24-0,42

Πατάτες 0,22 0,3 0,38

Πάνω βαμβάκι-τομάτα, κάτω καλαμπόκι



Ενώ το 2012 το καλαμπόκι ξεκίνησε
να πουλιέται προς 20-21 λεπτά, για
να αυξηθεί αργότερα ακόμη και στα
27 λεπτά το κιλό, οι τιμές πέρυσι κι-
νήθηκαν στα επίπεδα των 14-15 λε-
πτών. Αιτία -σύμφωνα με αναφορές
φορέων Αγροτικών Ενώσεων- είναι
οι εισαγωγές αυτήν την περίοδο -
περσινού προφανώς- βουλγάρικου
καλαμποκιού προς 16 λεπτά το κιλό,
για το οποίο μάλιστα έχει ήδη καταγ-
γελθεί πως είναι μολυσμένο με τοξικές
ουσίες (αφλατοξίνες). 

Ζαχαρότευτλα
Παρά τις παλινωδίες της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), η καλ-
λιέργεια τεύτλων, που μόλις ξεκίνησε,
εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση
της τάξεως του 20%, προσεγγίζοντας
τα 100.000 στρέμματα, μακριά ωστόσο
από την εθνική ποσόστωση των
220.000 στρεμμάτων. Η αύξηση οφεί-
λεται αφενός στις περσινές χαμηλές
τιμές που είχαν άλλες ανταγωνιστικές
καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι και
αφετέρου στο γεγονός ότι η πολιτεία
δείχνει, πλέον, ότι αρχίζει να παίρνει
ξεκάθαρη θέση ως προς την στήριξη
της βιομηχανίας και της καλλιέργει-
ας.
Θετικά επηρέασαν και οι μικρές βελ-
τιώσεις που υπήρξαν στο αρχικό τι-
μοκατάλογο που ανακοίνωσε η ΕΒΖ.
Οι βελτιώσεις είναι περισσότερο ευ-
διάκριτες αν ληφθεί υπόψη ότι, για
παράδειγμα, στην κατηγορία ζαχα-
ρικού τίτλου 12, ενώ με το «παγωμένο»
τιμολόγιο η «χασούρα» για τον αγρότη,
σε σχέση με το τιμολόγιο του 2013,
ήταν της τάξης των 3,20 ευρώ, ανά
τόνο, μετά τις διορθώσεις η απώλεια
περιορίζεται στα 2,40 ευρώ, ανά τόνο,
έναντι των τιμών του 2013. Αντίστοιχα,
για το pol 13, η απώλεια από τα 3,60
ευρώ τον τόνο, «πέφτει» στα 2,40
ευρώ τον τόνο, στο pol 14, από τα
3,27 ευρώ τον τόνο, στα 2,11 ευρώ
τον τόνο και στο pol 15 από τα 2,98
ευρώ τον τόνο, στα 1,80 ευρώ τον
τόνο. 
Όσον αφορά τα μεταφορικά, η εταιρεία
διατηρεί 14 κατηγορίες, αρχής γενο-
μένης από τη ζώνη Α, που αφορά με-

ταφορές σε ακτίνα έως 8 χλμ., από
το εργοστάσιο και φθάνει έως τη
ζώνη 14 με ακτίνα στα 130 χλμ., και
μεσοσταθμικά το ποσό που δίνει ανά
τόνο προϊόντος είναι κάπου στα 5-6
ευρώ. 

Βιομηχανική τομάτα
Σε συμφωνία-«σταθμό» για την καλ-
λιέργεια βιομηχανικής τομάτας κα-
τέληξαν οι δύο «μεγάλοι» του κλάδου
στη Θεσσαλία, ο Αγροτικός Συνεται-
ρισμός Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών
«ΘΕΣΤΟ» και η εταιρεία μεταποίησης
Νομικός, φέρνοντας αέρα αισιοδοξίας
στην καλλιέργεια. 
Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρο-
νιά κατά την οποία η «ΘΕΣΤΟ» πετυ-
χαίνει αύξηση στις τιμές παραγωγού,
εκτοξεύοντας την τιμή κατά 11,5 ευρώ
ανά τόνο στην ανώτερη κατηγορία
brix, μέσα σε μια διετία. Συγκεκριμένα,
η βιομηχανία ντοματοπολτού ΑΒΕΚ
Νομικός (εργοστάσιο Δομοκού) θα
παραλάβει φορτία σοδειάς 2014 με
4-4,39 Brix και θα πληρώσει με 77
ευρώ ανά τόνο, από 72 ευρώ πέρυσι
και 65,50 ευρώ/τόνο το 2012.

Πατάτα
Να διασπάσει το σερί πολλών ετών,
όπου οι καλές χρονιές εναλλάσσονται
με τις κακές όσον αφορά τις τιμές πα-
ραγωγού, θα επιχειρήσει φέτος η πα-
τάτα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν
αύξηση των καλλιεργούμενων στρεμ-
μάτων πατάτας πάνω από 15%, λόγω
κυρίως της υψηλής τιμής παραγωγού
τις δύο τελευταίες χρονιές. Υπενθυ-
μίζεται ότι και το καλοκαίρι του 2013
είχε παρατηρηθεί αύξηση της καλ-
λιεργούμενης έκτασης πατάτας, κατά
15% σε ορισμένες περιοχές. 
Συγκεκριμένα, στο Νευροκόπι Δράμας
αναμένεται να καλλιεργηθούν την
άνοιξη περίπου 4.000 παραπάνω
στρέμματα, από τους παραγωγούς
που αποκόμισαν κέρδος τα δύο προ-
ηγούμενα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και
στην Κοζάνη και σε περιοχές της
νότιας Ελλάδας. Ειδικότερα, στην πε-
ριοχή της Ηλείας καλλιεργήθηκαν
τον φετινό χειμώνα 1.500-1.700 πε-
ρισσότερα στρέμματα. 
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Πουλάει τα ακίνητα, ή… 

Πικρή, αν και λίγο έως πολύ αναμενόμενη,
ήταν η απόφαση του ειδικού εκκαθαριστή της
πρώην ΑΤΕbank να κηρύξει και επισήμως
άγονο το διαγωνισμό για την πώληση του
82,33% της εισηγμένης ΕΒΖ, αφήνοντας
ξεκρέμαστους τους τευτλοπαραγωγούς, τους
υπαλλήλους στα τρία εναπομείναντα
εργοστάσια και τους μετόχους της εταιρείας.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Αναφορικά με τους πρώτους, η «Παραγωγή»
πληροφορείται πως κάθονται σε… αναμμένα
κάρβουνα, ύστερα μάλιστα από τις τόσο σκλη-

ρές διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της επιχείρησης
για το φετινό τιμολόγιο των τεύτλων. 
Μιλώντας στην «Παραγωγή» ο επικεφαλής των Tευτ-
λοπαραγωγών, Βασίλης Στεφανακίδης, δήλωσε πως
οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση ιδιω-
τικοποίησης της ΕΒΖ είναι πράγματι απογοητευτικές
για ακόμη μία φορά. Κύριο μέλημα για τους παρα-
γωγούς, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να μην κλείσουν
και τα υπόλοιπα εργοστάσια που διατηρεί η εισηγμένη
στο Πλατύ Ημαθίας, στις Σέρρες και στην Ορεστιάδα.
Σημειώνεται ότι έχουν μπει «λουκέτα» στις μονάδες
της Λάρισας και της Ξάνθης. Όπως αποκάλυψε ο κ.
Στεφανακίδης, οι τευτλοπαραγωγοί έχουν 158.000
τόνους απόθεμα και το ωφέλιμο θα ήταν, το προϊόν
να παραχθεί στην Ελλάδα. 
Για τους εργαζόμενους, η αβεβαιότητα παρατείνε-
ται… Ανέρχονται στους 256 και κινδυνεύουν, μετά
από 2,5 χρόνια που τραβάει η διαγωνιστική αυτή
διαδικασία, να βρεθούν στο δρόμο, σε περίπτωση
που η εταιρεία πτωχεύσει. Όσον αφορά τους μετόχους
της εισηγμένης, θα δείξει εν καιρώ τί μέλλει γενέσθαι.
Αποφάσεις ακόμα σαφώς και δεν έχουν ληφθεί. Εξε-
τάζονται, ωστόσο, σενάρια, κάποια από τα οποία,
είχαν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ ο διαγωνισμός
«έτρεχε». Τα στελέχη της ζαχαροβιομηχανίας, ο κ.
Νίκος Μαράντος και ο βασικός πιστωτής, δηλαδή η
Τράπεζα Πειραιώς, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν
μία σειρά συσκέψεων, προκειμένου να εξετάσουν
τις εναλλακτικές που υπάρχουν. 
Όπως είχε γράψει η «Παραγωγή» σε προηγούμενο
δημοσίευμά της, μελετάται το ενδεχόμενο να μετα-
βιβασθούν μόνο οι δύο θυγατρικές στη Σερβία και
να δοθούν ακίνητα της ΕΒΖ στην Τράπεζα Πειραιώς,
έναντι ρύθμισης των συνολικών υποχρεώσεων της
εισηγμένης ύψους 135 εκατ. ευρώ. 
Πληροφορίες που διαρρέουν τις τελευταίες μέρες,
αναφέρουν δε πως η ΕΒΖ έχει έξι επενδυτικά ακίνητα,
τα οποία έχουν αξία κοντά στα 20-21 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το κύριο κτίριο της επιχείρησης

είναι εκείνο της Κουντουριώτη στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. 
Το ερώτημα είναι εάν πράγματι πουληθούν τα
λεγόμενα ακίνητα, τότε ο ειδικός εκκαθαριστής θα
προχωρήσει και σε νέο διαγωνισμό για την απόκτηση
του 82,33% της εταιρείας, η οποία θα έχει ενδεχομένως
εξυγιανθεί, αφού θα έχει ενισχύσει τη ρευστότητά
της; 

Όπως οι Γάλλοι
Το αμερικανικό private equity fund York Capital ακο-
λούθησε την ίδια τακτική με τους Γάλλους της Crystal
Union στον προηγούμενο διαγωνισμό, που ομοίως
κηρύχθηκε άγονος. 
Μετά από ένα πολύμηνο «πόκερ», μεγάλα «παζάρια»
και ισχυρές «πιέσεις» με το Νίκο Μαράντο και την
Τράπεζα Πειραιώς, οι Αμερικανοί αποφάσισαν τελικά
να αποχωρήσουν από την κούρσα διεκδίκησης της
ΕΒΖ, προφανώς διότι δεν βρέθηκε η χρυσή τομή
όσον αφορά την αναδιάρθρωση των συνολικών δα-
νειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης. Συν τοις
άλλοις υπάρχει και το χρέος των 125 εκατ. ευρώ που
έλαβε ως «κληρονομιά» η Πειραιώς από την ATEbank.
Πρόκειται για το επίμαχο «κόκκινο» δάνειο της
εταιρείας, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι
ζητούσαν «κούρεμα» του ή άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις,
όπως το χαμηλότερο επιτόκιο, αιτήματα, στα οποία
ο κ. Μαράντος δεν ανταποκρίθηκε. 

Ησερβική Sunoco του επιχειρηματία Μίοντραγκ
Κόστιτς ήταν η μοναδική επιλογή του ειδικού εκ-

καθαριστή, η οποία, όμως, δεν φάνηκε να… του
γεμίζει το μάτι. Ο Κόστιτς είχε εκδηλώσει και στο προ-
ηγούμενο διαγωνισμό ενδιαφέρον για το 82,33% της
εισηγμένης, ωστόσο, δεν προκρίθηκε. 
Το πρόβλημα είναι πως ο κ. Μαράντος θεωρούσε πως
στις προθέσεις του Σέρβου επιχειρηματία ήταν η
ανάπτυξη και επέκταση των δύο θυγατρικών της ΕΒΖ
στη Σερβία και όχι το project στην Ελλάδα.

Η «ασήμαντη» Sunoco
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Η
νέα πρόσκληση,

προϋπολογισμού
140 εκατ. ευρώ, με
στόχο τη χρηματο-

δότηση 8.000 αγροτών, είναι
η τελευταία του τρέχοντος
προγράμματος «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής», ενώ στόχος της
πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων είναι από τη νέα
προγραμματική περίοδο να
προκηρύσσεται σταθερά σε
ετήσια βάση. 
Όπως επισήμανε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης,
μιλώντας σε ημερίδα της Ει-
δικής Γραμματείας Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών, «πριν

βγάλουμε την προκήρυξη τρο-
ποποιήσαμε και την ΚΥΑ. Συγ-
κεκριμένα: 
8Αλλάζει η διαδικασία αξιο-

λόγησης των αιτήσεων ενί-
σχυσης.  

8Αλλάζει η διαδικασία εξέ-
τασης των προσφυγών.

8Τροποποιήθηκαν τα κριτή-
ρια βαθμολογίας.

8Συμπληρώθηκαν τα κριτή-
ρια επίλυσης ισοβαθμιών
των υποψηφίων, ώστε να
επιλυθούν τα όποια προ-
βλήματα παρουσιάστηκαν
στο παρελθόν. 

8Αξιοποιείται κάθε στοιχείο
που ήδη υπάρχει, όπως η
δήλωση ΟΣΔΕ κ.λπ., ώστε
ο νέος αγρότης να μη δα-

πανά πολύτιμο χρόνο στις
διαδικασίες συλλογής των
δικαιολογητικών. 
Τώρα, κάνουμε παντού αυ-

τούς τους διασταυρωτικούς
ελέγχους και στην επιστρο-
φή του ΦΠΑ και στα στοιχεία
του ΕΛΓΑ. 

8Προβλέπεται συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα ολοκλή-
ρωσης των σταδίων αξιο-
λόγησης–έγκρισης των υπο-
ψηφίων, προκειμένου η έγ-
κριση των δικαιούχων να
πραγματοποιείται εντός τε-
τραμήνου από την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτη-
σης ενίσχυσής του το αρ-
γότερο. 

8Απλουστεύτηκαν και βελ-
τιώθηκαν οι διαδικασίες πα-
ρακολούθησης του προ-
γράμματος. 

8Απλουστεύτηκαν και βελ-
τιώθηκαν οι διαδικασίες
ελέγχου της επίτευξης των
συμβατικών υποχρεώσεων
των –δικαιούχων– νέων γε-
ωργών, αφού ενταχθούν
στο πρόγραμμα. Παράλλη-
λα, εναρμονίστηκαν οι απαι-
τήσεις του προγράμματος
με τις συνθήκες που επικρα-
τούν στη σημερινή πραγ-
ματικότητα. Έτσι, για παρά-
δειγμα, μειώνουμε το ύψος
των προβλεπόμενων επεν-
δύσεων στη γεωργική εκ-
μετάλλευση από 50.000 ευ-
ρώ και άνω σε 25.000 ευρώ
και άνω, ώστε να είναι ρεα-
λιστικός ο στόχος της επέν-
δυσης και λόγω της οικο-
νομικής κρίσης που επικρα-
τεί στην πατρίδα μας». 

Τα κριτήρια 
Κριτήρια για την ένταξη στο
πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέ-
ων Γεωργών», το οποίο θα είναι
ενεργό από τις 18 Μαρτίου
έως τις 16 Μαΐου 2014, απο-
τελούν τα ακόλουθα: 
8 Εύρος ηλικιών 18-40 ετών

και μόνιμοι κάτοικοι της πε-
ριοχής στην οποία δηλώ-
νουν την εγκατάστασή τους
ως νέοι αγρότες. 

Απλούστερες διαδικασίες, λιγότερα δικαιολογητικά,
εγκρίσεις το αργότερο εντός 4μήνου και άνοιγμα 
των επενδυτικών προγραμμάτων σε
προϋπολογισμούς από 25.000 ευρώ και άνω, θα
προβλέπει η νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων
αγροτών που βγαίνει από την Τρίτη στον «αέρα».

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

Η νέα πρόσκληση είναι η τελευταία του

τρέχοντος προγράμματος «Αλέξανδρος

Μπαλτατζής», όμως στόχος του ΥπΑΑΤ είναι

από τη νέα προγραμματική περίοδο να

προκηρύσσεται σταθερά σε ετήσια βάση

Μια βιώσιμη και ανταγωνι-
στική ελληνική γεωργία είναι
ο στόχος του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο
του σχεδιασμού της νέας ΚΑΠ. Στην
ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών,
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθανάσιος Τσαυτάρης αναφέρθηκε
σε ένα μοντέλο γεωργίας που οφείλει
να είναι: 

ιώσιμη περιβαλλοντικά, δη-
λαδή να είναι αειφόρα, πραγ-

ματοποιώντας ορθή διαχείριση και
απόδοση των πόρων, του εδάφους,
του νερού, της ενέργειας, της βιο-
ποικιλότητας, των βοσκοτόπων, της
άγριας χλωρίδας και πανίδας, των
θαλασσών και άλλων. Είναι ανάγκη
να γίνει ακόμα πιο «πράσινη», πιο
αειφόρος η γεωργία του τόπου μας,
γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα επι-
τρέψουμε και στις επόμενες γενιές

να έχουν τους πόρους, ώστε να κα-
λύψουν τις δικές τους ανάγκες για
επιβίωση. Ταυτόχρονα, να προετοι-
μαστούμε κατάλληλα για να αντιμε-
τωπίσουμε τις επερχόμενες κλιματικές
αλλαγές που ήδη όπως όλοι βλέπουμε
επηρεάζουν σημαντικά την αγροτική
παραγωγή και κατά συνέπεια το ει-
σόδημα των αγροτών μας. 

ιώσιμη οικονομικά, δηλαδή
όπως κάθε επιχειρηματίας, έτσι

και ο αρχηγός της αγροτικής εκμε-
τάλλευσης θα πρέπει σταδιακά να
φτάσει να είναι οικονομικά βιώσιμος
και διεθνώς ανταγωνιστικός, που-
λώντας τα προϊόντα που παράγει η
εκμετάλλευσή του και, ίσως, παρέ-
χοντας παράλληλα και άλλες υπη-
ρεσίες, όπως για παράδειγμα αυτή
του αγροτουρισμού. Η κοινωνία θα
πληρώνει τον γεωργό μέσω της αγο-
ράς των προϊόντων του, ενώ σταδιακά
διαφαίνεται ότι η επιπλέον οικονομική

του υποστήριξη από άλλες ομάδες
θα συρρικνώνεται. Τα χρήματα που
παρέχει το κράτος με τη μορφή ενι-
σχύσεων συνεχώς θα είναι λιγότερα
γιατί η υποστήριξη άλλων ομάδων,
όπως για παράδειγμα οι συνταξιούχοι,
οι ασθενείς, τα παιδιά, η εκπαίδευση
και η ασφάλεια, θα απορροφούν
διαρκώς διογκωμένους πόρους. 

ιώσιμη κοινωνικά, γιατί όσο
καλός και πετυχημένος μπορεί

να είναι ένας αγρότης στην εκμετάλ-
λευσή του, στα προϊόντα του και την
οικογένειά του δεν θα είναι κοινωνικά
βιώσιμος μόνος του σε ένα νησί ή
σε μια κορφή του βουνού. Αυτός, η
γυναίκα, τα παιδιά του θέλουν σχολείο,
γιατρό, διασκέδαση, θέλει προμη-
θευτές εφοδίων και αγοραστές, θέλει
και αυτός με τη σειρά του μια κοινωνία
να την βοηθήσει σαν μέλος της και
να βοηθηθεί από αυτή. Αν οι κοινωνίες
της υπαίθρου συρρικνωθούν και κα-

ταρρεύσουν, τότε θα κατάρρευσει
και η γεωργία μαζί τους. Ακόμη η
προσπελασιμότητα και η προσβα-
σιμότητα των γεωργών είναι καθο-
ριστική για τον εφοδιασμό τους, την
πρόσβαση στις αγορές, τη συνερ-
γασιμότητά τους με άλλους τομείς,
την πληροφόρηση και ενημέρωσή
τους, αλλά και την ψυχαγωγία τους. 

Θεματικοί στόχοι
Ο κ. Τσαυτάρης έθεσε και τους θε-
ματικούς στόχους του υπό διαμόρ-
φωση Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, με βάση τους οποίους
η ελληνική γεωργία θα «απαντήσει»
στις μεγάλες προκλήσεις που θέτει
η κοινωνία, προαναγγέλοντας πα-
ρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα
για τον Πυλώνα ΙΙ στις παρακάτω
δράσεις: 
1. Έρευνα/καινοτομία/επιμόρφωση
και αξιοποίηση τεχνολογιών. 

2. Αντιμετώπιση και προσαρμογή
σε κλιματικές αλλαγές. 
3. Ασφάλεια εισοδήματος. 
4. Θερμοκοιτίδες για τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων.
5. Δράσεις για τον πολύτιμο πόρο:
το νερό. 
6. Ομάδες παραγωγών - διεπαγγελ-
ματική συνεργασία - clusters.
7. Ενίσχυση του ανθρώπινου πόρου
με την υποστήριξη των νέων αγρο-
τών.
8. Μεταποίηση. 
9. Υποστήριξη του φυτικού και ζωικού
κεφαλαίου, καθώς και του πολλα-
πλασιαστικού υλικού.

Β
Β Β

Πάνω από 140 εκατ. ευρώ σε 8.000 
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης



8 Να είναι κάτοικοι ορεινής
ή μειονεκτικής Δημοτικής
ή Τοπικής Κοινότητας και
Οικισμού με πραγματικό
πληθυσμό έως 100.000 κα-
τοίκους. 

8 Να ασκούν για πρώτη φο-
ρά γεωργική δραστηριό-
τητα στο όνομα τους, ως
ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γε-

ωργικής εκμετάλλευσης,
μεγέθους σε εργασία 0,5
ΜΑΕ και άνω, και να μη
συμμετείχαν καθ’ οιονδή-
ποτε τρόπο ως νομικό πρό-
σωπο που ασκούσε ή εξα-
κολουθεί να ασκεί γεωρ-
γική δραστηριότητα κατά
τα 5 έτη που προηγούνται
της έναρξης της γεωργικής

τους δραστηριότητας. 
8 Η γεωργική εκμετάλλευση

την οποία δηλώνουν, δη-
λαδή τα στρέμματα, να
έχουν μέγεθος σε μονάδες
ανθρώπινης εργασίας (βά-
σει πίνακα) 0,5 ΜΑΕ. 

8Να έχουν επαρκή επαγγελ-
ματική κατάρτιση. Όσοι δεν
τη διαθέτουν, αναλαμβά-

νουν τη δέσμευση να την
αποκτήσουν εντός 36 μηνών
από την ημερομηνία λήψης
της ατομικής απόφασης έγ-
κρισης. 

8 Το ατομικό εξαγριωτικό ει-
σόδημα να μην υπερβαίνει
τα 15.000 ευρώ και το συ-
νολικό οικογενειακό εισό-
δημα απ’ όλες τις πηγές να
μην υπερβαίνει τα 22.500
ευρώ. 

8 Καλούνται να επιτύχουν
τους ποιοτικούς και ποσο-
τικούς στόχους της γεωρ-
γικής εκμετάλλευσης του
μεγέθους απαιτήσεων σε
εργασία και του γεωργικού
εισοδήματος, που προσ-
διορίζονται στο Επιχειρη-
ματικό Σχέδιο. 
8 Το αποτέλεσμα της με-

λέτης σκοπιμότητας
πρέπει να επιτευχθεί

εντός χρονικής πε-
ριόδου, η οποία

δεν υπερβαίνει τους
36 μήνες από την ημε-

ρομηνία εγκατά-
στασης.

7Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 το θέμα

Οκ. Τσαυτάρης επεσήμανε τη
σπουδαιότητα της ενίσχυσης

των νέων γεωργών και την ανάγκη
στήριξης των νέων ανθρώπων, προ-
κειμένου να στραφούν στον πρω-
τογενή τομέα, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Στη σημερινή δύσκολη
οικονομική και κοινωνική συγκυρία
που διανύουμε και ιδιαίτερα στην
αντιμετώπιση του πιο οξυμμένου
κοινωνικού προβλήματος που αν-
τιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με την ανεργία
και ιδιαίτερα των νέων, δράσεις σαν κι αυτές που βοηθούν και θα
βοηθήσουν ακόμα περισσότερο νέα παιδιά να ‘‘καταπιαστούν’’ με
τον πρωτογενή τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Και δεν θα πε-
ριοριστούμε μόνο σε αυτό. Μια σειρά τέτοιων δράσεων σε όλη
την γκάμα του ανθρωπίνου δυναμικού από τους απλούς αγρότες
μέχρι τους γεωτεχνικούς, η βοήθεια που προσφέρουν στους ορ-
γανισμούς μας, τους εκτάκτους που προσλάβαμε στον ΕΛΓΑ και
σε κάποιους άλλους φορείς, τους μεταπτυχιακούς που θα
απασχοληθούν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το πρόγραμμα απασχόλησης
των 150 post doctors ερευνητές και φυσικά το μεγάλο πρόγραμμα
με τους 100 ερευνητές που θα προσληφθούν μετά από κρίση στα
Ιδρύματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, δείχνουν
την προσπάθεια που κάνουμε να υποστηρίξουμε τον κλάδο και
να υποστηρίξουμε την είσοδο νέων ανθρώπων στον τομέα». 

       παραγωγούς

Ενας υποψήφιος, ο οποίος δεν διαθέτει αυτή
τη στιγμή αγροτική ιδιότητα, πρέπει να ακο-

λουθήσει τα παρακάτω 5 βήματα για να ενταχθεί
στο πρόγραμμα νέων αγροτών: 
8 Δήλωση καλλιέργειας: Ο υποψήφιος δηλώνει

τα αγροτεμάχια στο ΟΣΔΕ. Φέτος το σύστημα
του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει νωρίτερα από τα
προηγούμενα έτη. 

8 Αφού γίνει η δήλωση καλλιέργειας, πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στον ΟΓΑ.

8Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω
βήματα, απαραίτητη είναι η εγγραφή
στο Μητρώο Αγροτών, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

8 Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου. 
8 Υποβολή αίτησης και επιχειρηματικού

σχεδίου στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας των κατά τόπους Νο-
μαρχιών (Περιφερειακών Ενοτή-
των).

        

5 βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών

Υποστήριξη νέων ανθρώπων
στη γεωργία



Η
τακτική ερευνήτρια

του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανι-
σμού (ΕΛΓΟ) «Δή-

μητρα», Ελένη Μαλούπα, μι-
λώντας στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, εκτιμά ότι
οι παραπάνω εξελίξεις θα οδη-
γήσουν σε μεγάλη αύξηση της
εγχώριας αγοράς αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών
στην επόμενη διετία. Όπως
λέει, τις δύο αυτές σημαντικές
εξελίξεις για τη συγκεκριμένη
αγορά πρόκειται να κινήσει με
γοργούς ρυθμούς η Τεχνική
Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού
Υλικού, που αναμένεται να συ-
σταθεί εντός του μήνα, πιθανόν
στις 18 Μαρτίου. 

Με εμφανή την αισιοδοξία της
για το μέλλον της αγοράς των
αρωματικών και φαρμακευτι-
κών φυτών, η κα Μαλούπα
εξήρε το σημαντικό έργο που
έγινε το τελευταίο διάστημα
στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, με τους
αρμόδιους «να επισπεύδουν
διαδικασίες και να υιοθετούν
τις προτάσεις που κατατίθενται
με μεγάλη θέρμη, δημιουρ-
γώντας παράλληλα και τις δο-
μές που απαιτούνται για να
ανοίξει φτερά ο κλάδος», όπως
υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 
Έτσι, αν και μέχρι πριν από
δύο χρόνια η συγκεκριμένη
αγορά, που μετρούσε πάνω
από δέκα χρόνια ύπαρξης, βρι-
σκόταν ακόμα σε εμβρυακό

στάδιο, σύμφωνα με την κα
Μαλούπα στην επόμενη διετία
ο κλάδος δεν αποκλείεται να
απασχολεί σημαντικά μεγάλο
αριθμό παραγωγών, εκτινάσ-
σοντας ταυτόχρονα και την
καλλιεργούμενη έκταση, που
σήμερα υπολογίζεται σε πάνω
από 40.000 στρέμματα. Πρό-
σθεσε, δε, ότι η μεγέθυνση της
αγοράς «βοηθά» τους επιχει-
ρηματίες, αφού τους προσφέ-
ρει ένα προϊόν που θα τους
οδηγήσει σε αγορές εκτός των
ελληνικών συνόρων, αποφέ-

ροντας γι’ αυτούς σημαντικά
κέρδη. Όπως υπογράμμισε η
κα Μαλούπα, ήδη μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες, αφού αγορά-
ζουν την πρώτη ύλη από τους
παραγωγούς, «την μεταποιούν,
την τυποποιούν και την μο-
σχοπουλούν». 

Πολλαπλά οφέλη
«Ύστερα από δύο χρόνια κο-
πιαστικής δουλειάς σε επίπεδο
έρευνας του κλάδου και κα-
τάρτισης των παραγωγών, πλέ-
ον σήμερα μπορώ να πω με

βεβαιότητα ότι η νοοτροπία
των αγροτών έχει αλλάξει ανε-
πιστρεπτί, ενώ ακόμα και οι
πιο δύσπιστοι επιχειρηματίες
έχουν αντιληφθεί τα πολλαπλά
οφέλη από την αξιοποίηση
του κλάδου, γεγονός που έχει
οδηγήσει στην ενθάρρυνση
ολοένα και περισσοτέρων να
ασχοληθούν με αυτόν», ανα-
φέρει η κα Μαλούπα. 
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι
στη διάρκεια των μαθημάτων
κατάρτισης την τελευταία διε-
τία, αρκετοί ήταν οι παραγωγοί
που εξέφρασαν έντονα την
επιθυμία να εισέλθουν σε πιο
δυναμικές καλλιέργειες, αφενός
μεν για να ενισχύσουν το ει-
σόδημά τους, αφετέρου όμως
για να προφυλάξουν το περι-
βάλλον και την υγεία τους που
επιβαρύνονται σημαντικά τόσο
από τη χρήση λιπασμάτων,
όσο και άλλων φαρμάκων. Μά-
λιστα, όπως διευκρίνισε η ίδια,

«είναι από τις λίγες φορές που
οι παραγωγοί όχι μόνο εξέ-
φρασαν την επιθυμία, αλλά
προχώρησαν και στην πράξη,
αλλάζοντας προσανατολισμό
και κατεύθυνση με πυξίδα το
όφελος για την τσέπη και την
υγεία τους και αξιοποιώντας
τον πλούτο της χώρας μας». 
Μεταξύ άλλων, η κα Μαλούπα
υπενθύμισε ότι η Ελλάδα φι-
λοξενεί το 50% της φυτικής
βιοποικιλότητας στην Ε.Ε., το
80% της βαλκανικής χλωρίδας
και υπάρχουν καταγεγραμμένα
6.500 είδη ελληνικής χλωρίδας,
εκ των οποίων τα 2.944 είναι
ενδημικά αρωματικά και φαρ-
μακευτικά φυτά. Από αυτά,
όπως υπογράμμισε, ακόμα και
σήμερα δεν αξιοποιούνται
ούτε τα 30, τη στιγμή που σε
παγκόσμιο επίπεδο η αγορά
αρωματικών και φαρμακευτι-
κών φυτών υπερβαίνει τα 20
δισ. ευρώ. 

«ΚΛΕΙΔΙΑ» Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

Νέα δυναμική στην εγχώρια
αγορά αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών
εκτιμάται ότι θα δώσει 
ο αναμενόμενος, εντός του
έτους, κανονισμός εμπορίας
τους, αλλά και η υιοθέτηση
τεχνικού κανονισμού
εγγραφής των ποικιλιών
του κλάδου. 

«Ανοίγει» η αγορά αρωματικών φυτών

Την επόμενη διετία 

ο κλάδος δεν

αποκλείεται 

να απασχολεί

σημαντικά μεγάλο

αριθμό παραγωγών,

εκτινάσσοντας

ταυτόχρονα και 

την καλλιεργούμενη

έκταση, που σήμερα

υπολογίζεται σε

πάνω από 40.000

στρέμματα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο
«10 πολυμηχανήματα (αλυσοπρίονο και χορτοκο-
πτικό) ισχύς 1,1 Hp και 20 τζαμοκαθαριστές
ΚÄRCHER» από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελ-
λήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των
αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν
όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από το Δια-
γωνισμό 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 συ-
νεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014.
3. Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 10 πολυμηχανήματα
και 20 τζαμοκαθαριστές, τα οποία θα κερδίσουν 30

τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε τριάντα (30) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία
θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014,
υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο δια-
γωνισμό–αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι θα
αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις
σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα
γραφεία της εφημερίδας στην Αθήναεπί της Λεωφόρου
Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014
(ώρες: 09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής
δεν εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει
το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και απόλλυται
οριστικά για το 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 εται-
ρείας 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 15ης Μαρτίου
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 -ενδει κτικά και όχι περιοριστικά- φωτο -
γραφίες, φιλμ, βίντεο και ενδε χομένως να χρησιμο -

ποιήσει κάθε ειδησεο γρα φικό
στοι χείο σχετικό με την απονο -
μή του επά θλου, χωρίς καμία

πρό σθετη αμοι βή προς τους συμμε -
τέχοντες.

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050. 
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ
Το έντομο «καλόκορις», που προσβάλλει την ελιά, έχει σχέση με την αυτοφυή βλάστηση,
η δε ξινήθρα (ζιζάνιο) προστατεύει τους ελαιώνες από τις διαβρώσεις. Στα μηλοειδή,
προσοχή χρειάζεται για την αντιμετώπιση του κόκκινου τετράνυχου και στην αμυγδαλιά
για την αντιμετώπιση των εντομολογικών (ευρύτομο - σκυλύτες) και μυκητολογικών
(πολυστίγμωση - φυτόφθορα) προσβολών. Εποχή, η οποία είναι κατάλληλη για 
τη φύτευση της πατάτας στις νότιες περιοχές της χώρας. 

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Σ
υνιστάται στους καλλιερ-

γητές, για την αντιμετώ-
πιση του ευρύτομου της
αμυγδαλιάς, να συλλέ-

γουν τους προσβεβλημένους καρ-
πούς της, να τους τοποθετούν σε
μεγάλα διαφανή βάζα, να καλύ-
πτουν το στόμιό τους με τουλου-
πάνι ή άλλο λεπτό ύφασμα, να
τα τοποθετούν μέσα στην καλ-
λιέργεια και να τα ελέγχουν κάθε
ημέρα και μέχρι την εμφάνιση
των ακμαίων των εντόμων. 
Οι σκολύτες είναι, επίσης, μικρά
έντομα που δημιουργούν πολλές
μικρές τρύπες στον κορμό και
στα κλαδιά της αμυγδαλιάς, προ-
καλούν πρόωρο θάνατο και εμ-
φανίζουν ζημιές στους οφθαλ-
μούς, τους βλαστούς και τους
κλάδους της. 
Ενδείκνυται για να αντιμετωπι-
σθούν τα έντομα-σκολύτες, η
αφαίρεση και το κάψιμο των προ-
σβεβλημένων κλαδιών και δέν-
τρων που έχουν ξεραθεί και να

διατηρείται, δε, η φυτεία σε καλή
κατάσταση υγείας και θρέψης. 
Οι προσβολές της αμυγδαλιάς
από τον μύκητα της πολυστίγ-
μωσης είναι σοβαρές όταν η βρο-
χή και η υγρασία διαρκούν πε-
ρισσότερο από 2-3 ημέρες, οι δε
μολύνσεις αρχίζουν με την εμ-
φάνιση των πρώτων φύλλων και
συνεχίζονται μέχρι και τα μέσα
Ιουνίου. Σημειώνεται ότι ο μύκητας
καταστρέφει τα φύλλα και προ-
καλεί πρώιμη φυλλόπτωση, ως
αρχικά, δε, συμπτώματα εμφανίζει
μεγάλες κηλίδες χρώματος κιτρι-
νοπορτοκαλί, που γίνονται αρ-
γότερα κοκκινοσταχτί. 
Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με
προληπτικούς ψεκασμούς με εγ-
κεκριμένα σκευάσματα, από την
έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέ-
χρι το τέλος Μαΐου, οι δε ψεκασμοί
επαναλαμβάνονται όταν επικρατεί
βροχερός καιρός.
Επισημαίνεται στους παραγωγούς
ότι ο μύκητας της φυτόφθορας

ευνοείται από την ύπαρξη τραυ-
μάτων στο σημείο εμβολιασμού
ή στις ρίζες της αμυγδαλιάς και
μεταδίδεται από το έδαφος στο
λαιμό των δέντρων. Η ζημιά εκ-
δηλώνεται αργά την άνοιξη και
ειδικότερα την εποχή της έναρξης
της βλάστησης, οπότε τα δέντρα
σταματούν να βλαστάνουν, τα
φύλλα γίνονται μικρά και χλω-
ρωτικά, ενώ στη συνέχεια παρα-
τηρούνται ξηράνσεις βλαστών
και κλάδων. Υπενθυμίζεται ότι η
ασθένεια ευνοείται από την ύπαρ-
ξη υγρασίας, ιδιαίτερα κοντά στο
λαιμό των δέντρων. 
Προτείνονται ως μέτρα αντιμε-
τώπισης της ασθένειας, το ξελά-
κωμα των δέντρων, το καθάρισμα
των ζιζανίων γύρω από τον κορμό,
η επάλειψη του κορμού των δέν-
τρων με πυκνό βορδιγάλειο πολτό
και ο ψεκασμός των δέντρων με
κατάλληλα, εγκεκριμένα για τη
φυτόφθορα φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα. 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ηεποχή είναι κατάλληλη για τη φύ-
τευση της πατάτας στις νότιες

περιοχές της χώρας, ενώ στις βόρειες
και ψυχρότερες η φύτευση μπορεί
να καθυστερήσει μέχρι και τον Απρίλιο.
Συνιστάται η κατεργασία του εδάφους
με άροτρο (κοινή άροση σε βάθος
10-20 εκατοστά) ή φρέζα πριν τη φύ-
τευση, για την καταστροφή των ζι-
ζανίων, την αύξηση της διηθητικότητας
του εδάφους και την ενσωμάτωση
των ανόργανων λιπασμάτων. 
Ενδείκνυται για την καλλιέργεια της
πατάτας να επιλέγονται ελαφρά εδάφη,
με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική
ουσία, με καλή στράγγιση και αερισμό,
οι δε αποστάσεις φύτευσης να είναι
περί τα 60 - 70 εκατοστά μεταξύ των
γραμμών και 20 έως 30 εκατοστά επί
της γραμμής. Υπενθυμίζεται στους
παραγωγούς για την αποφυγή μυκη-
τολογικών προσβολών στην αρχή της
νέας καλλιέργειας, να εφαρμόζεται
προληπτικά ένας ψεκασμός με κατάλ-
ληλο, εγκεκριμένο μυκητοκτόνο εδά-
φους και συγκεκριμένα 1-2 εβδομάδες
πριν από τη φύτευση. Υποχρεούνται,
επίσης, οι πατατοπαραγωγοί να επι-
λέγουν ανθεκτικές ποικιλίες, να κάνουν
χρήση πιστοποιημένου υγιούς πατα-
τόσπορου, καθώς και αλλαγή χωραφιού
από χρονιά σε χρονιά (τριετής ή τε-
τραετής αμειψισπορά). 

ΠΑΤΑΤΑ

Ηαντιμετώπιση του κόκκινου τε-
τράνυχου στα μηλοειδή και κυ-

ρίως στη μηλιά και την αχλαδιά, επι-
τυγχάνεται με εφαρμογή του κατάλ-
ληλου, εγκεκριμένου ακαρεοκτόνου
και συγκεκριμένα σε οπωρώνες που
εντοπίζονται περισσότερα από 1.000
χειμερινά αυγά ανά μέτρο καρποφό-
ρου ξύλου. Απαιτείται, οπωσδήποτε,
η καλή διαβροχή των δέντρων για
να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέ-
σματα και αυτό γιατί ο τετράνυχος
εναποθέτει τα αυγά του σε προφυ-
λαγμένες θέσεις κλαδιών των δέντρων
και συνήθως προς τη νότια πλευρά
τους. Επισημαίνεται, ότι τα χρησιμο-
ποιούμενα ακαρεοκτόνα αντιμετω-
πίζουν, συγχρόνως, τις διάφορες μορ-
φές κοκκοειδών, αφίδων και διαχει-
μαζόντων εντόμων. 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να κατα-
βάλλεται από τους ελαιοκαλλιεργητές

για την καταστροφή της αυτοφυούς
βλάστησης, γύρω από τα δέντρα, που
πρέπει να αποφεύγεται πριν από τα
τέλη Μαρτίου, κυρίως σε περιοχές
που ευδοκιμεί το έντομο καλόκορις,
επειδή η όψιμη καταστροφή των ζι-
ζανίων συμβάλλει στη μείωση των
ζημιών από το έντομο και ειδικότερα
κατά το στάδιο της ανθοφορίας. Ση-
μειώνεται ότι οι ελαιοπαραγωγοί οφεί-
λουν να μην καταστρέφουν την οξα-
λίδα (ξινήθρα), που όχι μόνο δεν είναι
επιζήμιο ζιζάνιο, αλλά συγκρατεί τα
νερά της βροχής, προστατεύει τα επι-
κλινή εδάφη από τη διάβρωση (φυτό
αντιδιαβρωτικό) και ανταγωνίζεται
με επιτυχία τα άλλα ζιζάνια. 

ΕΛΙΑ
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Η
καλλιέργεια της κλω-

στικής κάνναβης είχε
εγκαταλειφθεί και είχε
απαγορευτεί με Νόμο

το 1993, αλλά πέρυσι, με νέο νόμο,
το υπουργείο Δικαιοσύνης άναψε
το «πράσινο φως» για την καλ-
λιέργεια, αφού το φυτό δεν έχει
καμία σχέση με την ινδική κάν-
ναβη. Έκτοτε, όλοι οι υποψήφιοι
εμπλεκόμενοι με την καλλιέργεια
βρίσκονται εν αναμονή της έκ-
δοσης της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αφού
συντάχθηκε με μεγάλη καθυστέ-
ρηση από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται
στα χέρια εισαγγελικού λειτουρ-
γού, για λογαριασμό του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, προκειμένου
να διατυπώσει σχόλια και παρα-
τηρήσεις επί του περιεχομένου
αυτής και ειδικότερα σε ό,τι αφορά
τον έλεγχο των καλλιεργημένων
εκτάσεων και τις κυρώσεις για
όσους δεν τηρούν τους όρους. 
Το έγγραφο του υπουργού Δικαιο-
σύνης διαβιβάστηκε στη Βουλή,
μετά από ερώτηση και αίτηση κα-
τάθεσης εγγράφων από τη βου-
λευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα, με
την οποία είχε επισημάνει ότι ενώ
ο νόμος που προέβλεπε την έκ-
δοση ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις
και τους όρους καλλιέργειας της
βιομηχανικής κάνναβης έχει ψη-
φιστεί από το 2013, η απόφαση
δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Η βου-
λευτής, η οποία έχει αναφερθεί
στα οφέλη της καλλιέργειας βιο-
μηχανικής κάνναβης, δηλ. στη δη-

μιουργία θέσεων εργασίας στη
γεωργία, στη βιομηχανία και το
εμπόριο, έχει επικαλεστεί παλαι-
ότερο έγγραφο του αναπληρωτή
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάξιμου Χαρακόπουλου, σύμφω-
να με το οποίο σε συνεργασία με
ιδρύματα εφαρμοσμένης έρευνας
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών θα διερευνώντο διάφορες
παράμετροι πριν την ολοκλήρωση
του σχεδίου της ΚΥΑ για το πλαίσιο
καλλιέργειας κλωστικής κάναβης. 
Στο συγκεκριμένο έγγραφο ο κ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος ανέφερε
ότι η ολοκλήρωση του εθνικού
θεσμικού πλαισίου, που θα είναι
εναρμονισμένο με τους Κανονι-
σμούς της Ε.Ε., θα γινόταν εγκαίρως,
ώστε την άνοιξη (εποχή σποράς)
του 2014 να υπάρχει βάσει αυτού
η δυνατότητα καλλιέργειας κλω-
στικής κάνναβης από ενδιαφερό-
μενους. 

Τα διλήμματα
Παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια
μπορεί να αποδειχτεί προσοδο-
φόρα για πολλούς αγρότες, το με-
γάλο δίλημμα των Αρχών είναι
μην αλλάξει στην πορεία η τελική
χρήση, καθώς απαιτείται αυστηρός
έλεγχος σε όλα τα στάδια, κάτι
που δεν είναι εύκολο. Ένα πρό-
σθετο πρόβλημα είναι ότι στη
χώρα μας δεν υπάρχει καν εργα-
στήριο που να μετρά την περιε-
κτικότητα της τετραϋδροκαννα-
βινόλης, η οποία δεν πρέπει να

ξεπερνά το 0,2%, όπως προβλέ-
πεται από την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία. 
Από τον συγκεκριμένο τύπο κάν-
ναβης παράγονται ίνες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για την κατα-
σκευή σκοινιών, δικτυών, αλλά και
για πανιά σκαφών. Οι ίνες χρησι-
μοποιούνται στην υφαντουργία,
τη χαρτοβιομηχανία για την πα-
ραγωγή ποιοτικού χαρτιού, αλλά
και υλικών μόνωσης στην οικο-
δομή και τις κατασκευές. 
Οι χρήσεις της επεκτείνονται στην
αυτοκινητοβιομηχανία (στεγανω-
τικό και μονωτικό επίστρωμα για
τις πόρτες των αυτοκινήτων), ενώ
τμήματα του φυτού χρησιμοποι-
ούνται για στρωμνές ζώων και κυ-
ρίως αλόγων ιππασίας, αφού θε-
ωρείται ιδιαίτερα απορροφητική,
είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, δεσμεύει
οσμές και υγρασία και δεν είναι

«φιλική» σε τρωκτικά και έντομα.
Το υλικό αυτό, στη συνέχεια, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για βελτιωτικό
εδάφους για ανθοκομία και κη-
πευτικές καλλιέργειες. 
Εκτός από τις παραπάνω χρήσεις,
από τη βιομηχανική κάνναβη πα-
ράγεται και λάδι που χρησιμοποι-
είται για σαπούνια και βερνίκια,
ενώ με την προσθήκη γλυκερίνης
παρασκευάζεται ειδική αλοιφή,
ιδανική για τις οπλές των αλόγων.
Οι δε σπόροι της κάνναβης χρη-
σιμοποιούνται και για τροφή ωδι-
κών πτηνών. Στην Ελλάδα η κάν-
ναβη άρχισε να καλλιεργείται
το1935 στα εδάφη της αποξηρα-
μένης λίμνης των Γιαννιτσών για
την καταπολέμηση των ζιζανίων.
Μέχρι το 1965 καλλιεργείται στην
Κωπαΐδα, σε έκταση περίπου 2.000
στρεμμάτων, με το προϊόν να χρη-
σιμοποιείται στην κατακευή μο-
ριοσανίδων από εργοστάσιο στην
Αλίατρο. Η καλλιέργεια της κάν-
ναβης κάποια στιγμή είχε φτάσει
τα 5.000 στρέμματα. 
Το μεγάλο πρόβλημα τότε ήταν
ο κίνδυνος καλλιέργειας φυτών
που ήταν πλούσια σε περιεκτι-
κότητα ρητίνης, ουσία από την
οποία παράγεται το χασίς. Σήμερα
έχουμε φτάσει στο σημείο να
έχουν δημιουργηθεί φυτά τα
οποία δεν παράγουν ρητίνη, ενώ
η τετραυδροκανναβινόλη είναι
μικρότερη του 0,2%, που σημαίνει
ότι οι καλλιέργειες μπορεί να είναι
άμεσα ελεγχόμενες.

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Κ ΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! 

Το μεγάλο δίλημμα 

των Αρχών είναι 

μην αλλάξει 

στην πορεία 

η τελική χρήση, 

καθώς απαιτείται

αυστηρός έλεγχος 

σε όλα τα στάδια

Ένα χρόνο πάει κι έρχεται
στα υπουργικά γραφεία,
ωστόσο η Κοινή Υπουργική
Απόφαση με την οποία 
θα καθίσταται εκ νέου
νόμιμη η καλλιέργεια
κλωστικής κάνναβης.
Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

«Κοιμισμένος θησαυρός»
από την κλωστική κάνναβη

Στη διεθνή πρακτική η οργάνωση παραγωγής
και πρώτης µεταποίησης της βιοµηχανικής κάν-

ναβης, καθώς και των σχετικών ελέγχων ανατίθεται
σε δηµόσιο οργανισµό, λόγω της ιδιαιτερότητας
του φυτού. Στην περίπτωση της Ελλάδας παλαιότερες
εκτιμήσεις του ΕΘΙΑΓΕ έκαναν κάνουν λόγο ότι
μπορεί να αναπτυχθεί σε έκταση έως και 1 εκατ.
στρέμματα. 
Το κόστος των εισαγόµενων σπόρων θα είναι της
τάξης των 4 ευρώ/κιλό. Γι’ αυτό θα χρειαστεί εγχώρια
σποροπαραγωγή για να κατεβεί το κόστος. 
Όπως λένε, οι ειδικοί στα πλεονεκτήματα της καλ-
λιέργειας είναι λίγες καλλιεργητικές φροντίδες.
Συγκεκριμένα, μετά τη σπορά δε χρειάζεται καµιά
άλλη φροντίδα εκτός από δύο ποτίσµατα ή τρία,
ανάλογα τον καιρό. 
Οι καλλιέργειες για καρπό είναι έτοιµες για θερισµό
όταν οι σπόροι σκληραίνουν, σε 5 µήνες από τη
σπορά, ενώ εκείνες για ίνες σε 3 µήνες (θερίζονται
όταν βρίσκονται σε πλήρη άνθηση). Να σημειωθεί,
ωστόσο, ότι ακριβή στοιχεία στοιχεία για την πα-
ραγωγικότητα των σύγχρονων ποικιλιών κάνναβης
στη χώρα µας δεν υπάρχουν, λόγω του περιοριστικού
μέχρι σήμερα πλαισίου, εξού και πολλοί προτείνουν
την ανάπτυξη πειραματικών αγρών προτού ξεκινήσει
η μαζική καλλιέργεια του φυτού. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η καλλιέργεια της κλωστικής
κάνναβης θεωρείται μία από τις πλέον προνομιούχες,
οι δε παραγωγοί ορισμένων ποικιλιών ενισχύονται
από κοινοτικά κονδύλια. Η κάνναβη μπορεί να
σπαρθεί μετά από οποιαδήποτε καλλιέργεια, ωστόσο
έχει καλύτερες αποδόσεις εάν έχει προηγηθεί
ψυχανθές. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι
μετά τη συγκομιδή της κάνναβης, το προϊόν είναι
απολύτως καθαρό από ζιζάνια.

Η καλλιέργεια



Το φυτεύουμε την άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες
είναι 15-35οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος
Βάθος φύτευσης: 1,5-2,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-10
Μεταφύτευση: Ανάλογα την ποικιλία και τις
συνθήκες ανάπτυξης, συνήθως 25-30 ημέρες
Ωρίμανση: 25-50 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,
ανάλογα με την ποικιλία

Φυτεύεται από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι,
όταν οι θερμοκρασίες είναι 15-35οC
Εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Απρί-
λιος-Μάιος-Ιούνιος
Βάθος φύτευσης: 2,5-5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-20
Ωρίμανση: 100-130 ημέρες μετά τη σπορά,
ανάλογα με την ποικιλία

Η κατάλληλη εποχή για φύτεμα είναι άνοιξη ή φθι-
νόπωρο νωρίς, όταν οι θερμοκρασίες είναι 7-30οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος και
Ιούλιος-Αύγουστος
Βάθος φύτευσης: 0,5-1,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-15
Ωρίμανση: 65-70 ημέρες μετά τη σπορά, ανάλογα
με την ποικιλία

Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να φυτευτεί,
όταν οι θερμοκρασίες είναι 21-35οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Από Μάρτιο έως Αύγουστο
Βάθος φύτευσης: 1,5-5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-10
Μεταφύτευση: Ανάλογα την ποικιλία και τις
συνθήκες ανάπτυξης, συνήθως 25-40 ημέρες
μετά. Μπορούμε να κάνουμε και άμεση σπορά
χωρίς μεταφύτευση.
Ωρίμανση: 40-50 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,

ανάλογα με την ποικιλία 

Σπέρνεται μέσα καλοκαιριού έως αρχές
φθινοπώρου (Ιούλιος-Σεπτέμ-
βριος), ανά 15 ημέρες για
συνεχή συγκομιδή, όταν
οι θερμοκρασίες είναι 7-
30οC
Προτεινόμενη εποχή
σποράς για υπαίθρια
καλλιέργεια: Ιούνιο-
Ιούλιο-Αύγουστο
Βάθος φύτευσης:
0,5-1,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 
5-10
Μεταφύτευση: Ανάλογα
την ποικιλία και τις συνθήκες
ανάπτυξης, συνήθως 35-50
ημέρες μετά
Ωρίμανση: 50-95 ημέρες μετά
τη μεταφύτευση, ανάλογα με
την ποικιλία

Το φυτεύουμε με σπόρο την
άνοιξη, νωρίς, όταν οι θερμο-
κρασίες είναι 10-30οC. Από βολβούς
το φθινόπωρο για φρέσκο και Φε-
βρουάριο για ξερό.
Προτεινόμενη εποχή σποράς για
υπαίθρια καλλιέργεια: Φεβρουά-
ριος-Μάρτιος από σπόρο
Βάθος φύτευσης: 
1,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-10
Μεταφύτευση: Ανάλογα με την ποικιλία
και τις συνθήκες ανάπτυξης, συ-
νήθως 30-50 ημέρες μετά
Ωρίμανση: 90 μέρες μετά
τη βλάστηση και ανα-
λόγως το μέγεθος
που τα θέλουμε

ˆΑΓΓΟΥΡΙ�

ˆΚΑΛΑΜΠΟΚΙ�

ˆΚΑΡΟΤΟ�

ˆΚΟΛΟΚΥΘΑ�

ˆΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ�

ˆΚΡΕΜΜΥΔΙ�
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Η
επιτυχία αλλά και

η αποτυχία μιας μι-
κρής ή μεγάλης
καλλιέργειας λαχα-

νικών εξαρτάται, σε πολύ με-
γάλο βαθμό, από τη σωστή
επιλογή της ποικιλίας σπόρων,
η οποία πρέπει να γίνει με κα-
θαρά εμπορικά κριτήρια. 
Ο παραγωγός πριν αποφασίσει
τί σπόρους ή σπορόφυτα θα
χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να
λάβει υπόψη του τις αγορές
για τις οποίες προορίζει το
προϊόν του. Τα σούπερ μάρκετ
στις χώρες της Ε.Ε., για παρά-
δειγμα, θέλουν προϊόντα που
να είναι ομοιόμορφα, ώστε
και να μην πιάνουν πολύ χώρο,
αλλά και να προσελκύουν τον
καταναλωτή. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο παί-
ζουν και οι συνήθειες των κα-
ταναλωτών. Δεν μπορεί σε μια
περιοχή, όπου οι κάτοικοι κα-
ταναλώνουν συγκεκριμένα
προϊόντα σε σχήμα, χρώμα
και γεύση, να τους προσφέρεις
κάτι διαφορετικό, γιατί απλά
δεν θα το αγοράσουν. 
Ο παραγωγός δεν μπορεί να
αγνοήσει κατά την επιλογή
των σπόρων τις τιμές πώλησης
των προϊόντων. Τα προϊόντα
που διατίθενται στην αγορά

σε υψηλές τιμές πρέπει να προ-
τιμούνται, ειδικά αν πρόκειται
για εξαγωγές. 
Οι καλλιέργειες θα πρέπει να
προσαρμόζονται στην εποχή,
αλλά και στις ειδικές συνθήκες
κάθε περιοχής. Τέλος, είναι ση-
μαντικό οι ποικιλίες που επι-
λέγονται να είναι ανθεκτικές
στις ασθένειες. Το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό που θα χρησι-
μοποιηθεί, εξαρτάται σε με-
γάλο βαθμό και από την προ-
σωπικότητα και τις ειδικές γνώ-
σεις του παραγωγού. 
Πριν, όμως, ο αγρότης επιλέξει
την ποικιλία, θα πρέπει να γνω-
ρίζει ότι όλες οι ποικιλίες και
τα υβρίδια κηπευτικών υπο-
χρεωτικά είναι εγγεγραμμένα
στον κοινό κατάλογο των ποι-
κιλιών της Ε.Ε., που εκδίδεται
κάθε χρόνο. 
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει
ότι οι σπόροι που χρησιμο-
ποιούνται στην Ελλάδα, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία
είναι εισαγόμενοι. Την πώληση
στη χώρα μας αναλαμβάνουν
να την κάνουν εμπορικές εται-
ρείες, οι οποίες έχουν εξειδι-
κευτεί στο χώρο. 
Πάντως, το φύτεμα των λαχα-
νικών από σπόρους δεν είναι
δύσκολο, αν ακολουθήσουμε

κάποιους βασικούς κανόνες: 
4 Το χώμα φύτευσης πρέπει
να είναι καλά δουλεμένο, απαλ-
λαγμένο από άλλους σπόρους. 
4Το έδαφος πρέπει να στραγ-
γίζει καλά, για να μην κρατάει
υγρασία και σαπίσουν οι σπό-
ροι. Ο κανόνας ως προς το βά-
θος φύτευσης είναι περίπου
τρεις φορές το μέγεθος του
σπόρου. 
4Το φως, όπως και η υγρασία
και η θερμοκρασία, είναι τα
απαραίτητα για το φύτρωμα
των σπόρων. Η εποχή σποράς
και φύτευσης των λαχανικών
πρέπει να προσαρμόζεται
στο μικροκλίμα κάθε περιο-
χής, καθώς υπάρχουν μεγάλες
διαφορές ως προς τις θερ-
μοκρασίες. Άλλο κλίμα επι-
κρατεί στη βόρεια και άλλο
στη νότια Ελλάδα. 

ΤΟ ΚΛΙΜΑ, Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ                    

Ο παραγωγός δεν

μπορεί να αγνοήσει

κατά την επιλογή των

σπόρων τις τιμές

πώλησης των

προϊόντων. Τα

προϊόντα που

διατίθενται στην

αγορά σε υψηλές

τιμές πρέπει να

προτιμούνται, ειδικά

αν πρόκειται για

εξαγωγές

Η σπορά-φύτευση των κηπευτικών έχει 
τους δικούς της κανόνες, όπως βεβαίως και 
η επιλογή σπόρων και σπορόφυτων. Είτε πρόκειται
για εμπορικές καλλιέργειες είτε για οικογενειακή
κατανάλωση, όλα πρέπει να γίνονται 
στο σωστό χρόνο και 
χώρο για να έχουμε καλή και ποιοτική σοδειά. 

Επιλέξτε σωστά σπόρους και ποικιλίες    



Η σπορά γίνεται μέσα καλοκαιριού έως αρχές
φθινοπώρου (Ιούλιο-Σεπτέμβριο), ανά 15
ημέρες για συνεχή συγκομιδή, όταν οι θερ-
μοκρασίες είναι 7-35οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια
καλλιέργεια: Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος

Βάθος φύτευσης: 0,5-1 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 7-12
Μεταφύτευση: Συνήθως 40 ημέρες μετά
Ωρίμανση: 65-95 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,
ανάλογα με την ποικιλία

Το φυτεύουμε τέλος καλοκαιριού έως αρχές
φθινοπώρου (Αύγουστο-Σεπτέμβριο), πάντα

ανά 15 ημέρες για συνεχή συγκομιδή, όταν
οι θερμοκρασίες είναι 5-26οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια
καλλιέργεια: Αύγουστος-Σεπτέμβριος και
Φεβρουάριος-Μάρτιος
Βάθος φύτευσης: 0,5-1,5 εκατοστά

Ημέρες βλάστησης: 5-15
Μεταφύτευση: 15-25 ημέρες μετά
Ωρίμανση: 40-90 ημέρες μετά τη μεταφύ-
τευση, ανάλογα με την ποικιλία και τη θερ-
μοκρασία

Τη φυτεύουμε την άνοιξη, όταν οι θερμο-
κρασίες είναι 23-32οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια
καλλιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος
Βάθος φύτευσης: 0,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-13
Μεταφύτευση: 40-55 ημέρες μετά
Ωρίμανση: 50-80 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,

ανάλογα με την ποικιλία

Η καλύτερη εποχή είναι την άνοιξη, όταν οι θερ-
μοκρασίες είναι 18-32οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Μάιος
Βάθος φύτευσης: 1,5-2,5 εκατοστά. Μουσκεύουμε
τους σπόρους για 3-4 ώρες πριν από τη σπορά. 
Ημέρες βλάστησης: 5-10
Μεταφύτευση: 30-35 ημέρες μετά. Επίσης,
μπορούμε να κάνουμε και άμεση σπορά χωρίς
μεταφύτευση.
Ωρίμανση: 50-60 ημέρες μετά την μεταφύτευση
ανάλογα με την ποικιλία και τη θερμοκρασία

Φυτεύεται το φθινόπωρο, όταν οι θερμοκρασίες
είναι 5-20οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Οκτώβριος-Νοέμβριος
Βάθος φύτευσης: 1,5-2 εκατοστά. Μουσκεύουμε
τους σπόρους για 3-4 ώρες πριν τη σπορά.
Ημέρες βλάστησης: 7-14
Μεταφύτευση: Άμεση σπορά
Ωρίμανση: 70-100 ημέρες μετά τη σπορά, ανάλογα
με την ποικιλία και τη θερμοκρασία

Σπέρνεται μέσα καλοκαιριού έως αρχές φθινοπώρου
(Ιούλιο-Σεπτέμβριο), ανά 15 ημέρες για συνεχή
συγκομιδή, όταν οι θερμοκρασίες είναι 10-30οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος
Βάθος φύτευσης: 0,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 3-10
Μεταφύτευση: 40 ημέρες μετά
Ωρίμανση: 55-75 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,
ανάλογα με την ποικιλία

Φυτεύεται την άνοιξη ή φθινόπωρο νωρίς όταν
οι θερμοκρασίες είναι 10-30οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Φεβρουάριο-Μάρτιο και Ιούλιο-Αύγουστο 
Βάθος φύτευσης: 0,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-10

Μεταφύτευση: Άμεση σπορά
Ωρίμανση: 55-80 ημέρες μετά τη σπορά ανάλογα
με την ποικιλία

Η πατάτα φυτεύεται δύο εποχές, την άνοιξη ή
φθινόπωρο νωρίς, όταν οι θερμοκρασίες είναι
18-21οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιος και Ιού-
λιος-Αύγουστος (καλοκαιρινή)
Βάθος φύτευσης: 7,5-10 εκατοστά
Μεταφύτευση: Άμεση σπορά
Ωρίμανση: 90-120 ημέρες μετά τη σπορά, ανάλογα
με την ποικιλία

Φυτεύεται την άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες είναι
23-35οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Απρίλιος-Μάιος
Βάθος φύτευσης: 3 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-10
Μεταφύτευση: 20-30 ημέρες
Ωρίμανση: 60-90 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,
ανάλογα με την ποικιλία

Η φύτευση γίνεται την άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες
είναι 18-35οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος
Βάθος φύτευσης: 0,5-1 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 6-12 
Μεταφύτευση: 30-50 ημέρες μετά
Ωρίμανση: 60-90 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,
ανάλογα με την ποικιλία

Φυτεύετε βολβούς, φθινόπωρο για φρέσκο και
Φεβρουάριο για ξερό, όταν οι θερμοκρασίες είναι
15-26οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Οκτώβριος-Φεβρουάριος

Βάθος φύτευσης: 1,5-2,5 εκατοστά, με τη μύτη
προς τα πάνω
Ημέρες βλάστησης: 7-20
Ωρίμανση: 90 μέρες μετά τη βλάστηση και
αναλόγως του μεγέθους που τα θέλουμε

Φυτεύουμε την άνοιξη ή φθινόπωρο νωρίς, όταν
οι θερμοκρασίες είναι 7-23οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Αύγουστος-Σεπτέμβριος και Φεβρουά-
ριος-Μάρτιος 
Βάθος φύτευσης: 1,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 7-15
Ωρίμανση: 40-50 ημέρες μετά τη σπορά, ανάλογα
με την ποικιλία

Φυτεύουμε νωρίς την άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες
είναι 15-30οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος
Βάθος φύτευσης: 1,5 εκατοστά
Ημέρες βλάστησης: 5-15
Μεταφύτευση: 40-60 ημέρες
Ωρίμανση: 55-90 ημέρες μετά τη μεταφύτευση,
ανάλογα με την ποικιλία

Φυτεύουμε την Άνοιξη, όταν οι θερμοκρασίες
είναι 15-29οC
Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλ-
λιέργεια: Απρίλιος-Αύγουστος
Βάθος φύτευσης: 2,5-5 εκατοστά, αναλόγως του
μεγέθους του σπόρου. Μουσκεύουμε τους σπόρους
για 3-4 ώρες πριν τη σπορά.
Ημέρες βλάστησης: 5-10
Μεταφύτευση: Ανάλογα την ποικιλία και τις
συνθήκες ανάπτυξης, συνήθως 20-30 ημέρες
μετά. Μπορούμε να κάνουμε και άμεση σπορά
χωρίς μεταφύτευση 
Ωρίμανση φρέσκων: 50-95 ημέρες μετά τη με-
ταφύτευση, ανάλογα με την ποικιλία.
Ωρίμανση ξερών: 95-125 ημέρες μετά τη μετα-
φύτευση, ανάλογα με την ποικιλία.

ˆΜΠΑΜΙΑ�

ˆΜΠΙΖΕΛΙ�

ˆΜΠΡΟΚΟΛΟ�

ˆΠΑΝΤΖΑΡΙ�

ˆΠΑΤΑΤΑ�

ˆΠΕΠΟΝΙ�

ˆΠΙΠΕΡΙΑ�

ˆΣΚΟΡΔΟ�

ˆΣΠΑΝΑΚΙ�

ˆΤΟΜΑΤΑ�

ˆΜΑΡΟΥΛΙ�

ˆΜΕΛΙΤΖΑΝΑ�
ˆΦΑΣΟΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ/ΞΕΡΑ�

ˆΛΑΧΑΝΟ�
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                           ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η φύτευση των κηπευτικών

       στα κηπευτικά
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Δ
υσκολεύει την κατάσταση

για τον Συνεταιρισμό Πα-
ραγωγών Ρομπόλας Κεφαλ-
ληνίας ο πρόσφατος σει-

σμός που έπληξε το νησί. Εάν και οι
ίδιοι δεν είχαν σοβαρές ζημίες, η
αγορά του νησιού αντιμετωπίζει προ-
βλήματα και η φετινή τουριστική
σεζόν είναι αβέβαιο το πώς θα εξε-
λιχθεί. «Στον τουρισμό του νησιού
αντιστοιχεί το 70% των πωλήσεων
του Συνεταιρισμού», σημειώνει στην
«Παραγωγή», ο κ. Κωνσταντίνος Μπα-
ζίγος, διευθυντής του Συνεταιρισμού
και προσθέτει πως παρ’ όλες τις κυ-
βερνητικές εξαγγελίες, είναι δύσκολο
να αναστραφεί το κλίμα. «Όλα τα μη-
νύματα για τον τουρισμό φέτος είναι

θετικά, έτσι κι εμείς περιμέναμε να
δουλέψουμε», τονίζει ο κ. Μπαζίγος. 
Ωστόσο, συνεχίζουν να ελπίζουν με
«όπλο» τη ρομπόλα, ένα προϊόν που
εδώ και λίγους μήνες «ταξιδεύει» με
την Αegean Αirlines. Από το Νοέμβριο,
περί τα 3.000 μπουκάλια Ρομπόλας,
ενός από τα καλύτερα κρασιά της
Ελλάδας, με σημαντικές διακρίσεις
και βραβεία, έχουν σερβιριστεί στην
πρώτη θέση των πτήσεων της εται-
ρείας, όπως και σε όλα τα Aegean
Business Lounges που διαθέτουν. 
«Πάει εκπληκτικά καλά, είναι μια
win-win κατάσταση και για εμάς,
την εταιρεία και τους πελάτες της»,
σημειώνει ο κ. Μπαζίγος και εξηγεί
πώς επελέγη η Ρομπόλα: «Πρόκειται
για ένα μοναδικό προϊόν, από μια
ποικιλία σταφυλιού που καλλιεργείται
στο νησί. Δεν εμφιαλώνεται εκτός
Κεφαλονιάς, καθώς έχει χαρακτη-
ριστεί ως ΠΟΠ. Δικαίωμα εμφιάλω-
σης έχει το οινοποιείο του Συνεται-
ρισμού και ακόμα 3-4 οινοποιεία
του νησιού. Επιπλέον, μαζί με τα

επίσης ελληνικά, Ασύρτικο και Μο-
σχοφίλερο, συγκαταλέγεται στα κα-
λύτερα ευρωπαϊκά κρασιά».

Οι εξαγωγές 
Για το εξωτερικό «φεύγει» το 7% της
παραγωγής ρομπόλας. Μπορεί να
είναι μικρό ποσοστό, αλλά είναι δι-
πλάσιο σε σχέση με πέντε χρόνια
πριν. «Εδώ και πέντε χρόνια παλεύουμε
για το όνομα του ελληνικού κρασιού
στο εξωτερικό. Αν και είναι από τα
καλύτερα παγκοσμίως, το ελληνικό
κρασί είχε ταυτιστεί στη συνείδηση
των ξένων με το φθηνό και όχι το

ποιοτικό», σημειώνει ο κ. Μπαζίγος. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν αρχίσει
να φαίνονται οι καρποί της προσπά-
θειάς τους. Μέσα από συμμετοχή σε
διάφορα προγράμματα, αποστολές
και εκθέσεις, η Ρομπόλα πωλείται
στην Κίνα, τις ΗΠΑ, την Αγγλία, την
Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία και
τη Γαλλία. Μάλιστα, στην Κίνα, ενώ
δεν υπήρχαν στην αγορά παλαιότερα,
εδώ και τρία χρόνια έχουν σταθερή,
ανοδική πορεία. 
«Πέντε χρόνια τώρα σπέρνουμε και
δρέπουμε κάποιους καρπούς. Η σο-
δειά πλησιάζει», τονίζει ο διευθυντής
του Συνεταιρισμού, καθώς επιδιώκουν
αύξηση των εξαγωγών τους στο 25%
την επόμενη πενταετία. Και φυσικά
γι’ αυτό τον στόχο δεν αφήνουν τη…
βαλίτσα από το χέρι. Τα ταξίδια είναι
συνεχή. Τον Ιανουάριο βρέθηκαν σε
Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο. Τον
Απρίλιο θα πάνε στην Κίνα και στη
συνέχεια στη Γαλλία, ενώ από τον
Ιούνιο τους περιμένει άλλο ένα ταξίδι
στις ΗΠΑ.  Αποθέματα δεν υπάρχουν.
Τα 300 μέλη του Συνεταιρισμού πα-
ράγουν 700 τόνους κρασί από τα
1.500 στρέμματα αμπελιών που δια-
θέτουν. Ωστόσο, ο αμπελώνας της
Κεφαλονιάς έχει κι άλλο χώρο. 

Οι τιμές
Οι τιμές είναι το «τρωτό» τους σημείο,
καθώς είναι λίγο πιο ακριβοί από
τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, έτσι μπο-
ρούν και κρατούν τους παραγωγούς
τους. Ως καλλιέργεια, η Ρομπόλα
είναι πολύ δύσκολη και έχει χαμηλές
αποδόσεις. Γι’ αυτό προσπαθούν να
δίνουν κίνητρα στους παραγωγούς
να συνεχίσουν να καλλιεργούν Ρομ-
πόλα. Ένα από αυτά είναι η υψηλή
τιμή, η οποία «κόβει» λίγο από την
ανταγωνιστικότητά τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, πως για την
περσινή σοδειά, οι παραγωγοί Ρομ-
πόλας επιβραβεύθηκαν με την κα-
λύτερη τιμή παραγωγού στην Ελλάδα.
Πήραν 0,90 λεπτά για τη συμβατική
και 1,1 ευρώ για τη βιολογική. Μά-
λιστα, έχουν πληρωθεί το 50% του
ποσού που τους αντιστοιχεί εδώ και
μήνες. Όσο για τη φετινή σεζόν, αν
και είναι νωρίς για να γίνουν προ-
βλέψεις, είναι... δύσκολο να μην είναι
καλή. «Ο αμπελώνας είναι σε τέτοιο
σημείο που θα πρέπει να συμπέσουν
πολλές δυσμενείς συμπτώσεις για
να μην πάρουμε καλό προϊόν», ση-
μειώνει ο κ. Μπαζίγος. 

Η πρόσφατη συμφωνία με

την Aegean Airlines και

συνεχείς επαφές με 

τις αγορές του εξωτερικού

είναι η διέξοδος 

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΛΠΙΔΑ

Το παλεύει η Ρομπόλα Κεφαλονιάς
Ενώ η Κεφαλονιά μετρά τις
πληγές που άφησε ο Εγκέλαδος,
στο Συνεταιρισμό Παραγωγών
Ρομπόλας του νησιού
καταστρώνουν σχέδια για 
τις επόμενες κινήσεις τους. 
Η ενδεχόμενη κάμψη του
τουρισμού εξαιτίας του σεισμού
είναι σοβαρό πλήγμα, αλλά 
οι βλέψεις τους για τόνωση 
των εξαγωγών δεν έχουν φύγει
από το προσκήνιο ούτε για 
μια ημέρα τα τελευταία 
πέντε χρόνια. 

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@paragogi.net)

ΟΣυνεταιρισμός Παραγωγών Ρομ-
πόλας Κεφαλληνίας ιδρύθηκε το

1982 και το κτίριο, το οποίο βρίσκεται
στο μέσο του νησιού στο κέντρο ζώνης
Ρομπόλας, ολοκληρώθηκε το 1986.
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το
85% περίπου της παραγωγής σταφυλιού
της ποικιλίας Ρομπόλα Κεφαλονιάς.
Μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια έχουν
γίνει πολλές επενδύσεις, μέσα από
προγράμματα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, πρόσφατα κατέθεσαν φάκελο
για το πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής», για ανανέωση
του εξοπλισμού και των υποδομών.
Η συμμετοχή τους θα καλυφθεί με
ίδια κεφάλαια, χωρίς δανεισμό. Μέχρι
σήμερα άλλωστε δεν έχουν δάνεια. 

Ο Συνεταιρισμός



F
armers market μόνο

για νέους αγρότες
επιχειρεί να στήσει
η ΕΝΑ Λακωνίας. Μέ-

σα στην εβδομάδα ξεκίνησαν
να δέχονται και επισήμως αι-
τήσεις συμμετοχής για να κα-
λυφθούν οι εξήντα θέσεις πα-
ραγωγών που προβλέπονται.
Όπως σημειώνει στην «Πα-
ραγωγή», ο κ. Δημήτρης Στα-
ματάκος, πρόεδρος της ΕΝΑ,
ήδη έχουν καλυφθεί οι 32 θέ-
σεις, ενώ θα αφιερώσουν άλ-
λες δέκα σε νεοεισερχόμενους
αγρότες. Επιπλέον, πέντε ακό-
μα θέσεις θα καλυφθούν από
την πώληση σπόρων από το
Πελίτι, τη μη αστική κερδο-
σκοπική εταιρεία, που έχει ως
στόχο τη συλλογή και τη δια-
τήρηση ντόπιων ποικιλιών. 
«Ο χώρος έχει βρεθεί και απο-
μένει η έγκριση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Σπάρτης. Θα
στηθεί γύρω από το κενοτά-
φιο του Λεωνίδα. Πρόκειται
για μια ιδιαίτερη πλατειούλα»,
τονίζει ο κ. Σταματάκος και
εξηγεί την επιλογή τους. Δεν
σκοπεύουν να μείνουν μόνο
στην πώληση προϊόντων. Θέ-
λουν να διοργανώνουν εκ-
δηλώσεις, όπως εκθέσεις βι-
βλίων, παραδοσιακών εδε-
σμάτων κ.ά. 
Η μέρα διεξαγωγής της Αγο-
ράς Παραγωγών θα είναι η
Κυριακή. Τα όποια μικροθέ-

ματα ανακύπτουν και επιχει-
ρούν να τελματώσουν την
προσπάθεια, όπως έγινε και
κατά την πιλοτική εφαρμογή
του εγχειρήματος στην Πρέ-
βεζα, τα διευθετούν. 
Για παράδειγμα, το κεφάλαιο
καθαριότητα θα το αναλά-
βουν οι ίδιοι. Μάλιστα, έχουν
ήδη κάνει και συμφωνία για
τα κατάλοιπα που θα υπάρ-
χουν, θα τα παίρνει εξειδικευ-
μένη εταιρεία. Όσο για τα βιο-
λογικά, τα φαγώσιμα, θα τα
παίρνουν παραγωγοί που
έχουν ζώα. 
Το θέμα των ψυγείων, το οποίο
απαιτεί εγκαταστάσεις, είναι
ανοιχτό και το ψάχνουν. 
Ωστόσο, ήδη στους συμμε-
τέχοντες συγκαταλέγονται
δυο ψαράδες. Για το κρέας,
αν και είναι δύσκολο θέμα,
υπάρχει και ενδιαφέρον από
έξι κτηνοτρόφους. 
Σκοπεύουν, επίσης, να επι-
διώξουν την ομοιομορφία. Η
ΕΝΑ έχει δεχτεί πρόταση χο-
ρηγίας για τα μπλουζάκια που
θα φορούν οι παραγωγοί.
Έρευνα αγοράς γίνεται και
για τους πάγκους. Παίρνουν
προσφορές, ενώ είναι έτοιμοι
να καταθέσουν φάκελο για
την κάλυψή τους από το πρό-
γραμμα Leader. 
Παράλληλα, δεν θα μείνουν
στην Αγορά με… φυσική πα-
ρουσία. Θα στήσουν και ένα

ηλεκτρονικό κατάστημα, σε
χώρο που τους νοικιάζει ο
δεσπότης με ένα συμβολικό
ενοίκιο. 

Οι προϋποθέσεις
Η ευχή του προέδρου της
ΕΝΑ Λακωνίας είναι «του χρό-
νου να έχουμε περισσότερες
θέσεις, μόνο για νέους αγρό-
τες». Η ηλικία των συμμετε-
χόντων είναι βασικό κομμάτι
στην προσπάθεια αυτή. Όλοι
οι παραγωγοί που θα συμμε-

τέχουν, θα υπογράψουν ότι
θα δέχονται τον έλεγχο από
γεωπόνους του δήμου, ενώ
θα ελέγχονται και από πιστο-
ποιητική εταιρεία. Στόχος της
ΕΝΑ είναι να επιλέξουν τους
καλύτερους από τις αιτήσεις
που θα δεχτούν. «Πρώτα θα
τρώει το παιδί τους και μετά

ο καταναλωτής», τονίζει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Σταματάκος. 
Οι τιμές είναι ένα θέμα που
μένει να οριστικοποιηθεί, να
υπάρχει ένα πλαφόν ανάλογα
με την ποιότητα. «Θέλουμε
να είμαστε πιο ποιοτικοί», προ-
σθέτει ο πρόεδρος της ΕΝΑ
και σημειώνει πως όντας κα-
λύτεροι στο θέμα αυτό, θα
προσφέρουν κάτι παραπάνω
από τον ανταγωνισμό, τη λαϊκή
αγορά που ήδη λειτουργεί
στο δήμο. 

Το δημοπρατήριο
«Αν ξεκινήσουν να δουλεύουν
τα farmers markets, θα γίνουν
πολλά», εκτιμά ο κ. Σταματάκος.
Για τον ίδιο, όπως και για πολ-
λούς παραγωγούς του χώρου,
ένα δημοπρατήριο στην Αθήνα,
κατά τα πρότυπα του εξωτε-
ρικού, είναι απαραίτητο. «Είναι
κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει
ήδη», επισημαίνει ο πρόεδρος
της ΕΝΑ. Ενδεικτικά, στο Βέλγιο
υπάρχει δημοπρατήριο, όπου
συμμετέχουν 2.500 παραγωγοί.
Τα προϊόντα τους «χτυπούν»
σε δημοπρασίες μεγαλέμποροι
από 4-5 χώρες, οι οποίοι συμ-
μετέχουν υποχρεωτικά με εγ-
γυητική επιστολή. 
Οι παραγωγοί πληρώνονται
μέσα σε μερικές μέρες και το
δημοπρατήριο λειτουργεί επι-
τυχώς, κρατώντας ένα πολύ
μικρό μέρος των κερδών.

ΗΕΝΑ Λακωνίας έχει καταθέσει προσφυγή κατά του προγράμματος
Νέων Αγροτών, που προκηρύχθηκε προ λίγων μηνών. Σύμφωνα

με τον κ. Σταματάκο, το 2009 το ΥΠΑΑΤ «έκοψε» στο μισό, από τα
40.000 στα 20.000 ευρώ, τα ποσά που δικαιούνταν οι πρώτοι
επιτυχόντες του συγκεκριμένου προγράμματος, λέγοντας πως
δεν υπήρχαν τα χρήματα. Ο ίδιος εκτιμά ότι η χρηματοδότηση
του τωρινού προγράμματος προέρχεται από τα χρήματα που
«κούρεψαν» από το πρώτο πρόγραμμα. Τα ασφαλιστικά μέτρα
θα εκδικαστούν μέχρι την Τρίτη. 
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Κάτι αρχίζει να κινείται
στο κεφάλαιο των
farmers markets. Μετά 
το νομοσχέδιο που ορίζει
τη λειτουργία τους 
στις αρχές Ιανουαρίου, 
η Ένωση Νέων Αγροτών
(ΕΝΑ) Λακωνίας παίρνει
την απόφαση να στήσει 
κι αυτή μια Αγορά
Παραγωγών. 
Το ενδιαφέρον είναι
ζωηρό και τα σχέδια
πολλά, έτσι ο χρόνος
μετρά αντίστροφα 
ως το Μάιο.
Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@paragogi.net)

«Πρώτα θα τρώει 

το παιδί τους και μετά

ο καταναλωτής»,

είναι μια από 

τις βασικές

προϋποθέσεις

συμμετοχής 

των παραγωγών 

στο εγχείρημα, 

με στόχο την

καλύτερη δυνατή

ποιότητα, η οποία θα

εξασφαλίζεται μέσα

από ελέγχους 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ 

Farmers market και στη Λακωνία 

Προσφυγή κατά του προγράμματος 
Νέων Αγροτών



Ο
εφιάλτης της νόσου

των τρελών αγελά-
δων επιστρέφει και
πάλι στην Ελλάδα.

Αν και οι Αρχές είναι καθησυ-
χαστικές,τα δύο κρούσματα
που έχουν καταγραφεί στη
Μαλαισίνα, έχουν προκαλέσει
έντονη ανησυχία στους κατα-
ναλωτές, αλλά και στους εκτρο-
φείς ζώων, οι οποίοι τα εισά-
γουν από Ευρωπαϊκές χώρες. 
Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα
ζώα έχουν εισαχθεί από την
Ολλανδία, έχει κινητοποιήσει
όλους όσοι έχουν εισάγει μο-
σχάρια από εκεί, καθώς είναι
άγνωστος ο αριθμός που έχει
περάσει στην Ελλάδα, ή έχει
προωθηθεί σε άλλες χώρες. 
Εκτός των εισαγωγών μοσχα-

ριών προς πάχυνση, τα
οποία μπορεί να προέρ-

χονται από μολυ-
σμένες φάρμες,

τεράστιο ζή-
τημα 

ήταν και είναι οι εισαγόμενες
τροφές που καταναλώνουν τα
ζώα. 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, σε μια
προσπάθεια να περιορίσει το
πρόβλημα, ήδη έχει θέσει «σε
καραντίνα» τη συγκριμένη
μονάδα, ενώ ελέγχει κάθε ύπο-
πτο ζώο. 
Όπως έχει ανακοινωθεί, δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος για
την υγεία των καταναλωτών,
αφού οι αρμόδιες Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες των Περιφερειακών
Ενοτήτων εφαρμόζουν, από
το 1997, Πρόγραμμα Επιτή-
ρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης
της Σπογγώδους Εγκεφαλο-
πάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ),
το οποίο επικαιροποιείται κάθε
χρόνο, και περιλαμβάνει επί-
σημο έλεγχο: 
3Σε βοοειδή που σφάζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση

σε ΟΛΑ 

τα σφαγεία
της χώρας. Στο

πλαίσιο των ελέγ-
χων αυτών, λαμβάνονται δείγ-
ματα εγκεφαλικού ιστού, τα
οποία αποστέλλονται για έλεγ-
χο στο δίκτυο Κτηνιατρικών
Εργαστηρίων για τη ΣΕΒ. 
Τα σφάγια δίνονται στην κα-
τανάλωση μόνο σε περίπτωση
που τα αποτελέσματα για ΣΕΒ
είναι αρνητικά. Συνεπώς, το
κρέας που διατίθεται στην κα-
τανάλωση είναι απολύτως
ασφαλές για τον Έλληνα κα-
ταναλωτή. 

3Σε νεκρά βοοειδή στις εκτρο-
φές. Στην περίπτωση αυτή
ανήκει το περιστατικό με τα
δύο θετικά κρούσματα της νό-
σου, σε εκτροφή της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 
Επιπλέον, από το 2007 πραγ-
ματοποιείται σε ετήσια βάση
το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου
Ζωοτροφών, το οποίο μεταξύ
άλλων προβλέπει και τον έλεγ-
χο των ζωοτροφών για ΣΕΒ.
Στο Πρόγραμμα περιλαμβά-
νεται η διενέργεια εργαστη-
ριακών εξετάσεων σε 300 δείγ-
ματα ζωοτροφών ανά έτος για
τη ΣΕΒ. 
Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί
περιπτώσεις μη συμμορφού-
μενων δειγμάτων ζωοτροφών
για βοοειδή. Στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου Προγράμματος
ελέγχονται επιπρόσθετα και
δείγματα ζωοτροφών από τη
συγκεκριμένη εκτροφή, όπου
βρέθηκαν τα θετικά κρούσματα
της νόσου. 
Η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια
των βοοειδών, κοινώς γνωστή
ως «ασθένεια των τρελλών
αγελάδων», είναι μια θανατη-
φόρα ασθένεια του εγκεφάλου
που εμφανίζεται στα βοοειδή.
Η ΣΕΒ είναι ένας τύπος μιας
ομάδας πριονογενών ασθε-
νειών, οι οποίες αναφέρονται
ως μεταδοτικές σπογγώδεις

εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ). Οι
ΜΣΕ είναι θανατηφόρες ασθέ-
νειες που προκαλούν σπογ-
γώδη εκφυλισμό του εγκεφά-
λου και σοβαρά νευρολογικά
συμπτώματα. 
Η προέλευση της ΣΕΒ δεν είναι
ακόμα γνωστή. Σύμφωνα με
μια θεωρία, ο παράγοντας απο-
τελείται από «μεταβιβάσιμα
πρίον ("rogue")», τα οποία μπο-
ρούν να αλληλεπιδρούν με τα
φυσιολογικά πρίον (πρωτεΐνες
που βρίσκονται συνήθως στον
εγκέφαλο, αλλά και σε άλλους
ιστούς των ανθρώπων και των
ζώων) και να προκαλέσουν
τον μετασχηματισμό τους σε
«μεταβιβάσιμα πρίον». Η έρευ-
να σ’ αυτό το πεδίο συνεχίζεται,
διότι ίσως να εμπλέκονται και
άλλοι παράγοντες στην ανά-
πτυξη της ΣΕΒ. 
Ο τρόπος μετάδοσης της ΣΕΒ
δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Θε-
ωρείται μέχρι τώρα ότι τα βο-
οειδή μπορεί να μολυνθούν
με ΣΕΒ όταν εκτρέφονται με
κρέατα, κόκκαλα ή τετηγμένα
προϊόντα ή παραπροϊόντα μυ-
ρικαστικών που παρασκευά-
στηκαν από μολυσμένα με ΣΕΒ
σφάγια. Άλλοι πιθανοί τρόποι
και αιτίες μετάδοσης δεν έχουν
βέβαια αποκλειστεί. 
Ο αριθμός των κρουσμάτων
της ΣΕΒ παρουσιάζει σημαν-
τική πτώση κάθε χρόνο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την
έξαρση της ασθένειας το 1992.
Το 1999 καταγράφηκαν 2300
αναφερθείσες περιπτώσεις.
Αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε
1443 το 2000 και σε 755 μέχρι
τον Νοέμβριο του 2002.
Σημαντικά μικρότεροι αριθμοί
κρουσμάτων ΣΕΒ έχουν ανα-

φερθεί στην Αυστρία, το Βέλγιο,
την Τσεχία, την Δανία, την Φιν-
λανδία, την Γαλλία, την Γερμα-
νία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία,
την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Λι-
χτενστάιν, το Λουξεμβούργο,
την Ολλανδία, την Πορτογαλία,
τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την
Ισπανία και την Ελβετία .
Μέχρι σήμερα, η ΣΕΒ έχει ανι-
χνευθεί μόνο στα βοοειδή, ενώ
υπάρχει θεωρητικός κίνδυνος
για ΣΕΒ στα πρόβατα. Μέχρι
σήμερα κανένα πρόβατο δεν
έχει αναφερθεί ότι έχει προ-
σβληθεί με ΣΕΒ, εκτός πειρα-
ματικά σε πολύ ακραίες εργα-
στηριακές συνθήκες. 
Αν και δεν έχει αποδειχθεί επι-
στημονικά κάποια άμεση σχέ-
ση αιτίου και αιτιατού, θεω-
ρείται, βάσει νευρολογικών
και κυτταρολογικών (ιστολο-
γικών) ευρημάτων, ότι η ΣΕΒ
στα βοοειδή και η παραλλαγή
της ασθένειας Creutzfeldt-Ja-
kob (v-CJD) στους ανθρώπους
μπορεί να συνδέονται. Η πρώ-
τη περίπτωση v-CJD αναφέρ-
θηκε το Μάρτιο του 1996 στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Η v-CJD,
όπως και η ΣΕΒ, προκαλεί
σπογγοειδείς αλλαγές και, ως
εκ τούτου, εκφυλισμό του εγ-
κεφάλου. Η ασθένεια δεν είναι
θεραπεύσιμη και αποβαίνει
θανατηφόρα. Από τις 4 Οκτω-
βρίου 2002 έχουν υπάρξει
128 περιπτώσεις v-CJD στο
Ηνωμένο Βασίλειο (94 επιβε-
βαιωμένες και 35 πιθανές).
Έχουν επιβεβαιωθεί 5 περι-
πτώσεις v-CJD στην Γαλλία
και από μία στην Ιρλανδία και
την Ιταλία. Υπάρχουν, επίσης,
δύο περαιτέρω πιθανές περι-
πτώσεις στη Γαλλία.
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Επιστρέφει ο εφιάλτης 
των τρελών αγελάδων
Για μια ακόμη φορά η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με τη νόσο των τρελών αγελάδων. Τα ζώα είχαν εισαχθεί
από την Ολλανδία, μια χώρα που τροφοδοτεί με μοσχάρια προς πάχυνση πολλές φάρμες στην Ε.Ε.

«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» ΣΤΟ ΥΠΑΑΤ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Η σπογγώδης

εγκεφαλοπάθεια 

των βοοειδών, είναι

μια θανατηφόρα

ασθένεια 

του εγκεφάλου που

εμφανίζεται

στα βοοειδή 
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Μ
ε άλλα λόγια, δηλαδή,

από τη σύσκεψη της πε-
ρασμένης Τρίτης στο
υπουργείο Ανάπτυξης

μεταξύ εκπροσώπων των εισηγμένων
εταιρειών της αγοράς ιχθυοκαλλιέρ-
γειας, τραπεζιτών και αντιπροσωπείας
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας (ΤΧΣ), υπό την παρουσία
του υφυπουργού, προκύπτει πως όσα
σενάρια και αν «πέφτουν» στο τραπέζι,
απόφαση δεν διαφαίνεται να λαμβά-
νεται πριν από το Μάιο. Γεγονός, που
δυσχεραίνει περαιτέρω τη ρευστότητα
του κλάδου, σε μία περίοδο, όπου οι
τιμές των ψαριών απειλούν τις εξα-
γωγές, ενώ η «ζυγαριά» γέρνει υπέρ
της Τουρκίας και σε βάρος της Ελλάδας.
Οι τουρκικές πωλήσεις σε λαβράκι
και τσιπούρα έχουν ξεπεράσει τις αν-
τίστοιχες εγχώριες. 
Οι τράπεζες επιμένουν στις θέσεις
τους για μετοχοποίηση των «κόκκινων»
δανείων που διατηρούν οι επιχειρήσεις
στα χαρτοφυλάκιά τους. Από την πλευ-
ρά τους οι Νηρέας, Δίας και Σελόντα
βιάζονται. Ζητούν, έστω, μία προσω-
ρινή λύση, η οποία θα τους προσφέρει
ρευστότητα τουλάχιστον για το διά-
στημα Απριλίου-Μαΐου, δίμηνο, όπου
οι πωλήσεις ψαριών θα αυξηθούν. 
Η μετοχοποίηση δεν είναι και η καλύ-
τερη επιλογή για τις εισηγμένες, σχο-
λιάζουν τραπεζικές πηγές, διότι είναι
δύσκολο οι μεγαλομέτοχοι να απο-
δεχθούν πως θα υποβαθμιστούν σε

μικρομετόχους. Άποψη, την οποία δεν
ασπάζονται οι επιχειρηματίες του κλά-
δου. Οι τελευταίοι επισημαίνουν πως
η μετοχοποίηση είναι ένα σχετικά μα-
κροπρόθεσμο πλάνο, το ζήτημα είναι
το τί θα γίνει μέχρι τότε. 
Μάλιστα, στέλεχος φέρνει ως παρά-
δειγμα την περίπτωση της Δίας, η
οποία στις αρχές του περασμένου κα-
λοκαιριού ήθελε 8 εκατ. ευρώ για να
σωθεί και είχε ψάρια αξίας 40 εκατ.
ευρώ, ενώ σήμερα το ποσό που πρέπει
να μπει στην εταιρεία να μην πτωχεύσει
είναι 50 εκατ. ευρώ. 
Στη συνάντηση… κορυφής στο ΥΠΑΝ
οι εκπρόσωποι των Δίας, Νηρέα και
Σελόντα έθεσαν επί «τάπητος» το εν-
δεχόμενο μίας έκτακτης χρηματο-
δότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ, ποσό
με το οποίο θα καλυφθούν οι ανάγκες
του παραπάνω διμήνου. Αίτημα, στο
οποίο οι πιστωτές δεν απάντησαν
απευθείας. Συγκεκριμένα, η απάντηση
ακόμα αναμένεται, ενώ φημολογείται
ότι μία εκ των τεσσάρων συστημικών
Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha
θα ακολουθήσει αυστηρότερη πο-
λιτική, δίχως να υπάρχουν περαιτέρω
διευκρινίσεις. 
Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης
τόνισε τη σπουδαιότητα των ιχθυο-
καλλιεργειών για την οικονομία της
χώρας μας, επισημαίνοντας, παράλ-
ληλα, το βασικό ρόλο των τραπεζών
στην όλη υπόθεση. «Είναι ένας κλάδος
ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική
οικονομία. Αποτελεί βασικότατη πηγή
εξαγωγών και κατάφεραν εντός 10
ετών να υπερπολλαπλασιάσουν την
παραγωγή και τις ελληνικές εξαγωγές.
Όλοι συμφωνήσανε σήμερα στη σύ-
σκεψη ότι ο κλάδος είναι βιώσιμος.
Ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην
ελληνική οικονομία. Είναι απαραίτητο
να αναληφθούν οι δράσεις αυτές, οι

οποίες θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα
της κεφαλαιακής επάρκειας των εται-
ρειών. Οι τράπεζες πρέπει να προ-
στατεύσουν ως κόρη οφθαλμού τον
κλάδο και οι εταιρείες πρέπει να συ-
νεργαστούν και με ιδίους πόρους για
να βοηθήσουν την ενδιάμεση περίοδο
μέχρι την επίτευξη οριστικής λύσης.
Όλοι συμφώνησαν ότι μπορεί να επι-
τευχθεί μία τέτοια λύση. Είναι σημαν-
τικό τώρα να εργαστούν όλοι, συστη-
ματικά, σε ένα σύντομο χρονοδιά-
γραμμα και σε αυτή την προσπάθεια
εμείς όπου είναι εφικτό θα είμαστε
αρωγοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
υφυπουργός Ανάπτυξης. 

Το σχέδιο
Το σχέδιο των τραπεζών, σύμφωνα
με πληροφορίες, συνοψίζεται ως εξής:
Μετοχοποίηση των χρεών, μετάβαση
των εισηγμένων στα πιστωτικά ιδρύ-
ματα, συγχωνεύσεις με στόχο τη δη-
μιουργία δύο κορυφαίων σχημάτων
και τέλος, αυξήσεις μετοχικού κεφα-
λαίου, έτσι ώστε να μπουν στις εταιρείες

ξένοι επιχειρηματίες και διεθνή funds,
ως στρατηγικοί επενδυτές. 
Αναφορικά με τις συνέργειες, η πα-
ρουσία στελεχών της Ανδρομέδα στη
συνεδρίαση της περασμένης εβδο-
μάδας στο ΥΠΑΝ αφήνει υπονοούμενα
για την ίδρυση δύο πόλων στον κλάδο,
ο ένας με βασικό «παίκτη» τη Νηρέας
και ο άλλος την Ανδρομέδα, η οποία
μπορεί να είναι η μικρότερη εισηγμένη
και από τις τέσσερις, ωστόσο είναι η
μόνη που έχει άριστη σχέση με τους
πιστωτές, σε αντίθεση με τη Νηρέας
που έχει μεγάλη έκθεση στις τράπεζες,
αλλά παρουσιάζει τα καλύτερα οικο-
νομικά μεγέθη στις χρήσεις. 
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως αν
και οι συγχωνεύσεις αποτελούν κύριο
μέλημα των τραπεζών, δεν τις συμ-
μερίζονται οι εισηγμένες. Τουναντίον,
αυτές υπογραμμίζουν πως πρόκειται
για «πλάνα εκτός πραγματικότητας».

Γαϊτανάκι
Οι ψαράδες υποστηρίζουν ότι η κω-
λυσιεργία των τραπεζιτών βασίζεται
σε «τερτίπια», προκειμένου να εξυ-
πηρετηθούν τα συμφέροντά τους.
Όπως τονίζουν παράγοντες από την
εγχώρια αγορά ιχθυοκαλλιέργειας, τα
πιστωτικά ιδρύματα περιμένουν να
δουν τα αποτελέσματα των ερευνών
τόσο της Ernst & Young για τα οικο-
νομικά στοιχεία των εταιρειών όσο
και της νορβηγικής Akvaplanniva AS
για τα αποθέματα και στη συνέχεια
να πράξουν. 
Οι διοικήσεις των εισηγμένων διατεί-
νονται ότι τα όσα έχουν διαρρεύσει
περί μεγάλων αποκλίσεων της τάξεως
έως και 50%, δεν ισχύουν, διευκρινί-
ζοντας, ωστόσο, ότι οι τράπεζες έχουν
τα «χαρτιά» στα χέρια τους και απλά
παίζουν με το χρόνο… Από την πλευρά
τους, οι πιστωτές επισημαίνουν πως
οι ηγεσίες των επιχειρήσεων αρνούνται
να δώσουν περαιτέρω στοιχεία, που
αφορούν το ενεργητικό τους.

ΨΑΡΙΑ: ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ

Προσωρινές λύσεις μέχρι
τη μετοχοποίηση δανείων
Αβεβαιότητα
εξακολουθεί να επικρατεί
για την πορεία 
των ελληνικών
ιχθυοκαλλιεργειών, παρά
και την πρόσφατη
επέμβαση του
υφυπουργού Ανάπτυξης
Νότη Μηταράκη, καθώς
τόσο οι ψαράδες όσο και
οι τραπεζίτες μπορεί να
συμφωνούν στο ότι 
το αδιέξοδο του κλάδου
πρέπει να λυθεί σύντομα,
ωστόσο φέρονται να
διαφωνούν ως προς 
τους τρόπους και τους
χρόνους, με βάση τους
οποίους θα επιτευχθεί
αυτός ο στόχος.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Πρόσθετο «πρόβλημα» -το οποίο
επικαλούνται ως τέτοιο- τόσο οι

επιχειρηματίες όσο οι τραπεζίτες και
το υπουργείο Ανάπτυξης, φαίνεται
να αποτελούν και οι χρονοβόρες ή
«περιοριστικές» διαδικασίες που προ-
βλέπει ο πτωχευτικός κώδικας ως
προς τη συμφωνία εξυγίανσης, τη
διάσωση και την πτώχευση εταιρειών.
Ήδη το ΥΠΑΝ, σε συνεργασία με το
υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει ξεκινήσει
την αναμόρφωση του πτωχευτικού
δικαίου, στο πλαίσιο των εργασιών
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ωστόσο
η αναθεώρηση του νόμου δεν πρόκειται
να είναι έτοιμη πριν το τέλος του
2014 και συνεπώς, οι όποιες αποφάσεις,
τουλάχιστον στον κλάδο των ιχθυο-
καλλιεργειών, θα ληφθούν με βάση
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Άλλο «μπλόκο»

Μετοχοποίηση των χρεών,

μετάβαση των εισηγμένων

στα πιστωτικά ιδρύματα,

συγχωνεύσεις και ΑΜΚ

στο σχέδιο των τραπεζών
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Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα επι-
τραπεί η εμπορία προϊόντων

ανάμιξης ελαιολάδου με σπορέ-
λαια στη χώρα μας έδωσε ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης Θανάσης
Σκορδάς από το βήμα της Βουλής,
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση
του βουλευτή Χανίων της Ν.Δ.
Μανούσου Βολουδάκη, σχετικά
με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για
την τροποποίηση της νομοθεσίας
που αφορά την εμπορία του ελαι-
ολάδου στην Ελλάδα. 
Ο κ. Βολουδάκης, ανέφερε ότι
αν και σε γενικές γραμμές οι προ-
τάσεις του ΟΟΣΑ είναι προς τη

σωστή κατεύθυνση, θεωρεί τη
συγκεκριμένη πρόταση εντελώς
λάθος για μια σειρά από λόγους:
- Πρώτον, οι ελεγκτικοί μηχανι-

σμοί στην Ελλάδα δεν είναι
επαρκείς, με αποτέλεσμα μια
τέτοια αλλαγή στη νομοθεσία
να οδηγήσει ενδεχομένως συ-
στηματική εξαπάτηση του κα-
ταναλωτή.

- Δεύτερον, το ελαιόλαδο είναι
στρατηγικό προϊόν της χώρας,
του οποίου η ταυτότητα δεν
έχει καταστεί ακόμη δυνατόν
να αναδειχθεί στο βαθμό που
θα έπρεπε στη διεθνή αγορά. 

- Τρίτον, αν και βασικό ζητούμενο
όλων των προτάσεων ΟΟΣΑ είναι
η μείωση των τιμών μέσω της
ενίσχυσης του ανταγωνισμού, ο
ίδιος ο Οργανισμός δεν πιστεύει
ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα
οδηγούσε οπωσδήποτε σε μεί-
ωση της τιμής του ελαιολάδου. 
Απαντώντας ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης δήλωσε ρητά και κατη-
γορηματικά ότι η εμπορία προ-
ϊόντων ανάμιξης ελαιολάδου με
σπορέλαια δεν πρόκειται να επι-
τραπεί, όπως δεν θα επιτραπεί
και η πρόσμιξη φρέσκου γάλα-
κτος με γάλα σε σκόνη.

Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα
«Προγράμματα Αγροτικής

Ανάπτυξης» θα διοργανώνουν
τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 5:30
το απόγευμα, το Γεωτεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας και το Πα-
ράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελ-
λάδας, σε συνεργασία με τη Δι-
εύθυνση Αττικής και τη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Περιφερειακής Ενό-
τητας Νήσων, στο Γυμνάσιο Γα-
λατά Τροιζηνίας. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε μό-
νιμους κατοίκους των Δήμων Τροι-
ζηνίας-Μεθάνων και Πόρου, ηλι-
κίας 18-40 ετών, οι οποίοι θα έχουν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
ένταξης στο Πρόγραμμα των Νέων
Γεωργών, που συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και σε εγκατεστημένους γεωργούς
που ενδιαφέρονται για θέματα
αδειοδότησης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, φυτοπροστασίας
και προώθησης αγροτικών προ-
ϊόντων. 
Οι θεματικές ενότητες είναι οι
εξής:

3 Προϋποθέσεις και διαδικασία
ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγ-
κατάσταση Νέων Γεωργών»

3 Αδειοδότηση πτηνο-κτηνοτρο-
φικών μονάδων

3 Φυτοπροστασία – Φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα

3 Προώθηση αγροτικών προϊόν-
των. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει
την έκδοση και ανανέωση παραγωγικών αδειών

πώλησης τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές
της χώρας, στην οποία ορίζονται οι όροι και τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για τους παραγωγούς,
από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, Αθανάσιο Σκορδά. 
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής
άδειας πωλητή σε λαϊκές αγορές της χώρας «Τυρο-
κομικών Προϊόντων», προερχομένων από γάλα δικής
τους παραγωγής, υποβάλλουν πλέον τα εξής τροπο-
ποιημένα δικαιολογητικά: 
1) Κατά τη χορήγηση της παραγωγικής άδειας τυρο-

κομικών προϊόντων.
α) Αντίγραφο χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής
εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη
η κτηνοτροφική εγκατάσταση, σύμφωνα με το
άρθρο που αφορά τις «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία
και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες δια-
τάξεις» και συνοδευόμενη από αντίγραφο της
αίτησης του ενδιαφερομένου της, του ιδίου νόμου,
στην οποία γίνεται αναφορά της δυναμικότητας
της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρε-
φόμενων ζώων.
β) Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
συνοδευόμενη από βεβαίωση «περί καλής υγείας
του ζωικού κεφαλαίου». 
γ) Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της εγκατάστασης
μεταποίησης του γάλακτος από την αρμόδια αρχή. 
δ) Αντίγραφο της άδειας της αρμόδιας αρχής περί
καταλληλότητας του ειδικά διασκευασμένου μέσου,
από το οποίο διενεργούνται οι πωλήσεις.
ε) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι
τα προς πώληση προϊόντα θα φέρουν την προβλε-
πόμενη από την κείμενη νομοθεσία επισήμανση
Περί Τροφίμων, καθώς και τη σήμανση αναγνώρισης
(κωδικό αριθμό έγκρισης) της μονάδας μεταποίησης
του γάλακτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
ισχυόντων Κανονισμών. 
2) Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας τυ-

ροκομικών προϊόντων υποβάλλονται τα δικαιο-
λογητικά ως έχει και τα υπό στοιχεία β, γ, δ και ε
που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση. 

3) Για την έκδοση και ανανέωση της εν λόγω παρα-
γωγικής άδειας, αρμόδια είναι και η Τριμελής Επι-
τροπή, η οποία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση, αφού
λάβει υπ’ όψη της όλα τα προβλεπόμενα δικαιο-
λογητικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.et.gr ή στο τηλέφωνο 210/5279000.

Ημερίδα με θέμα «Παραδοσιακά
ελληνικά τρόφιμα και τεχνολογία

τροφίμων μια αρμονική συνύπαρξη»
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
16 Μαρτίου στις 15:00 μ.μ., στα πλαί-
σια της έκθεσης FOODEXPO, από
την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων
Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ), στο Συνεδριακό
Κέντρο του Metropolitan Expo Center
(Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος). 
Οι θεματικές ενότητες που θα συ-
ζητηθούν είναι:
3 Το ελληνικό portfolio προϊόντων

ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ προκλήσεις
και προοπτικές.

3 Ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα
και καινοτόμες τεχνολογίες παρα-
γωγής.

3 Ελληνικά παραδοσιακά αλλαντικά,
παρελθόν, παρόν και μέλλον.

3 Παραγωγή παραδοσιακών προ-
ϊόντων από κρέας (σύγκλινο Μά-
νης, απάκι Κρήτης, παστουρμάς,
λουκάνικο Τζουμαγιάς Σερρών
και παραδοσιακό πηλιορείτικο
λουκάνικο). 

3 Επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς
με πολυφαινόλες, από εκχύλισμα
φύλλων ελιάς. 

3 Τεχνολογία και προδιαγραφές
προϊόντων αρτοποιίας με άλευρα
χωρίς γλουτένη. 

3 Παραδοσιακά ελληνικά αποστάγ-
ματα. 

«Όχι» στην πρόσμιξη ελαιολάδου Ημερίδα για 
τα Προγράμματα

Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

Παραδοσιακά 
ελληνικά προϊόντα 

και τεχνολογία 
τροφίμων

Προϋποθέσεις για την πώληση 
τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές 





Χρήσεις - προϊόντα 
Η χρήση του ιπποφαούς στη
διατροφή του ανθρώπου εκτεί-
νεται σε διάστημα αρκετών
αιώνων τόσο στην Ασία όσο
και στην Ευρώπη. Οι καρποί
αποτελούν το εδώδιμο τμήμα
του φυτού, είναι αρκετά θρε-
πτικοί, ωστόσο δεν συνηθίζεται
η νωπή κατανάλωσή τους, κα-
θώς είναι αρκετά όξινοι και
ελαιώδεις στη γεύση. Οι συ-
νηθέστερες χρήσεις των καρ-
πών αφορούν στην παρα-
σκευή μαρμελάδων, χυμών,
συντηρητικών, κομποστών και
αφεψημάτων. Ευρεία χρήση
βρίσκουν και τα αιθέρια έλαια
των σπόρων, τα οποία αποτε-
λούν και το πολυτιμότερο προ-
ϊόν από φαρμακευτική άποψη.
Η περιεκτικότητα των καρπών
σε αιθέρια έλαια ανέρχεται
στα 29-48 χιλιοστογραμμάρια
ανά κιλό προϊόντος, ενώ αν-
τίστοιχα η περιεκτικότητα των
σπόρων κυμαίνεται μεταξύ 8-
12% κ.β. 
Όσον αφορά τη θρεπτική τους
σύσταση, οι καρποί είναι πλού-
σιοι σε υδατάνθρακες, πρω-
τεΐνες (περίπου 30%), οργανικά
οξέα, αμινοξέα, βιταμίνες και
μέταλλα (κυρίως Κ και Se). Οι
καρποί, συμπεριλαμβανομέ-
νων των σπόρων, είναι ιδιαί-
τερα πλούσιοι σε βιταμίνη C,
ωστόσο η περιεκτικότητα σε
βιταμίνη C είναι ένα χαρακτη-
ριστικό που επηρεάζεται σε
μεγάλο βαθμό από τις συν-
θήκες καλλιέργειας (περιοχή
καλλιέργειας), το στάδιο ωρι-
μότητας και το καλλιεργούμενο
είδος. Περιέχουν, επίσης, ση-
μαντικές ποσότητες πρωτεϊ-
νών, λιπαρά οξέα και βιταμίνη
Ε, ενώ αποτελεί και σημαντική
πηγή φλαβονοειδών. 
Οι καρποί του φυτού έχουν
βάρος 270-480 χιλιοστογραμ-
μάρια, ενώ η απόδοσή τους
σε χυμό κυμαίνεται στο 60-
80%, με εφαρμογή σύνθλι-
ψης ή εκχύλισης με διαλύτες.
Ο χυμός είναι πολύ πλούσιος
σε οργανικά οξέα,
ενώ έχει και πολύ
χαμηλή οξύτητα
(pH περίπου 2,7-3,1). 
Η καλλιέργεια του ιπποφαούς
μπορεί να βρει χρήση και στη
βελτίωση υποβαθμισμένων
εδαφών, καθώς η ευ-
ρεία προσαρμοστι-

κότητα του φυτού, σε συνδυα-
σμό με τις συχνές κοπές, τις
απορροφητικές και αζωτοδε-
σμευτικές ικανότητες και την
ανθεκτικότητά του στην υψηλή
συγκέντρωση αλάτων το κα-
θιστούν κατάλληλο για τον
έλεγχο της διάβρωσης των
εδαφών, τη μείωση των απω-
λειών του νερού λόγω απορ-
ροής, καθώς και για την απο-
κατάσταση των υποβαθμισμέ-
νων εδαφών και την ανάπλαση
ζωνών μετά από έντονη βιο-
μηχανική χρήση (π.χ. μεταλλεία,
ορυχεία κ.ά.). 
Τα απόβλητα από τα διάφορα
στάδια επεξεργασίας του προ-
ϊόντος είναι αρκετά πλούσια
σε πρωτεΐνες και άλλα θρεπτικά
συστατικά και μπορούν κάλ-
λιστα να χρησιμοποιηθούν και
ως ζωοτροφές (υπολείμματα
σπόρων). 

Αποδόσεις 
Οι συνήθεις αποδόσεις ανέρ-
χονται στα 5-18 κιλά ανά δέν-
τρο, ανάλογα με την ηλικία
του φυτού και την καλλιερ-
γούμενη ποικιλία, καθώς και
τις μεθόδους παραγωγής και
συγκομιδής που ακολουθούν-
ται, ενώ σε επίπεδο φυτείας
οι αποδόσεις σε νωπούς καρ-
πούς ανέρχονται στα 10.000-
15.000 κιλά ανά εκτάριο, ανά-
λογα με τις εδαφοκλιματικές
συνθήκες, την πυκνότητα φυ-
τεύσεως καθώς επίσης και την
ηλικία και ποικιλία των δέν-
τρων. 
Στην ευρωπαϊκή αγορά τα
προϊόντα του ιπποφαούς πω-
λούνται στη λιανική αγορά σε
υψηλές τιμές. 
Ενδεικτικά, ο χυμός του ιππο-
φαούς μπορεί να φτάσει σε
τιμές της τάξης των 50-55 ευρώ
ανά λίτρο, ενώ αντίστοιχα για
το έλαιο του ιπποφαούς οι
τιμές μπορεί να φτάσουν και
τα 150 ευρώ ανά κιλό.
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Y
πάρχει αυτοφυές σε

αρκετές χώρες της
Ευρώπης και της
Ασίας, ενώ σε πολ-

λές από αυτές έχει ξεκινήσει
η συστηματική καλλιέργεια
του συγκεκριμένου φυτού.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια γίνονται προσπάθειες καλ-
λιέργειας του ιπποφαούς από
μεμονωμένους παραγωγούς,
ενώ το αυξημένο ενδιαφέρον
σε συνδυασμό με τις πολλαπλές
χρήσεις του φυτού (σχεδόν
όλα τα τμήματα του φυτού
είναι αξιοποιήσιμα) το καθι-
στούν μια αρκετά καλή πρό-
ταση για τους Έλληνες παρα-
γωγούς, στα πλαίσια της εναλ-
λακτικής γεωργίας. 

Βοτανικά
χαρακτηριστικά 
Αποτελεί έναν ανθεκτικό, φυλ-
λοβόλο και ακανθωτό θάμνο,
με ύψος που φτάνει τα 2-4 μέ-
τρα, ενώ αναφέρονται περι-
πτώσεις φυτών που το ύψος
φτάνει τα 18 μέτρα, καθώς και
η ύπαρξη νάνων φυτών με
ύψος που δεν ξεπερνά τα 50
εκατοστά. Είναι φυτό δίοικο,
διακρίνουμε δηλαδή φυτά με
αρσενικά και φυτά με θηλυκά
άνθη, ενώ οι διαφορές μεταξύ
των φυτών γίνονται εμφανείς
μόνο κατά τη περίοδο της έκ-
πτυξης των οφθαλμών (είτε
μικτοί είτε βλαστοφόροι) και
όχι σε επίπεδο σπόρου. 
Η άνθηση γίνεται τέλη Απριλίου
με μέσα Μαΐου. Τα αρσενικά
φυτά έχουν απέταλα άνθη και
4-6 στήμονες άνθη, στους οποί-
ους σχηματίζεται η γύρη. Τα
θηλυκά παράγουν αντίστοιχα
καρπούς που περιέχουν σπό-
ρους και έχουν, επίσης, απέταλα
άνθη. Η ωοθήκη είναι μονό-
χωρη και περιέχει ένα ωάριο.

Σχηματίζει κεντρικό βλαστό
με αρκετές διακλαδώσεις, ο
φλοιός είναι τραχύς με καφέ
ή μαύρο χρώμα, και η κόμη
του φυτού έχει γκριζοπράσινο
χρώμα. Τα φύλλα είναι εναλ-
λασσόμενα, στενά και λογχο-
ειδή, με χρώμα γκρι-ασημί
στην πάνω τους επιφάνεια. H
επικονίαση-γονιμοποίηση του,
εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από
τον άνεμο, ενώ τόσο τα αρσε-
νικά όσο και τα θηλυκά φυτά
δεν προσελκύουν έντομα,
αφού δεν παράγουν νέκταρ.
Τα θηλυκά άνθη μετά την επι-
κονίαση-γονιμοποίησή τους
σχηματίζουν καρπούς, οι οποίοι
είναι σφαιρικού ή ελλειπτικού
σχήματος, με διαστάσεις που
φτάνουν το 1 εκατοστό. Οι
ανώριμοι καρποί έχουν χρώμα
πράσινο και είναι αρκετά σκλη-
ροί, ενώ καθώς ωριμάζουν μα-
λακώνουν και το χρώμα τους
γίνεται κίτρινο, κίτρινο-πορ-
τοκαλί ή κόκκινο. Έχουν μια

χαρακτηριστική υπόξινη γεύση
και ένα μοναδικό άρωμα που
θυμίζει ανανά (στη Λευκορω-
σία είναι γνωστοί και ως ρώ-
σικος ανανάς). Κάθε σπόρος
περιέχει έναν σπόρο ελλειψο-
ειδούς σχήματος με σκληρό
περίβλημα. Η ωρίμανσή τους
γίνεται το φθινόπωρο, ενώ πα-
ραμένουν πάνω στο φυτό μέχρι
τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο.
Απαιτείται μια περίοδο 4-5
ετών από τη βλάστηση μέχρι
την έναρξη της καρποφορίας,
ενώ έχουμε τη μέγιστη παρα-
γωγή κατά το 7-8ο έτος. Η πε-
ρίοδος ανάμεσα στην ανθο-
φορία και την ωρίμανση του
καρπού διαρκεί 12-15 εβδο-
μάδες, ενώ το φυτό παραμένει
παραγωγικό για 30 έτη με δια-
κοπτόμενο κλάδεμα. 

Οικολογία 
Είναι φυτό γνωστό εδώ και αι-
ώνες στην ευρύτερη περιοχή
της Ευρασίας, όπου απαντάται

στην άγρια του μορφή, ωστόσο
η καλλιέργεια του φυτού και
η δημιουργία νέων βελτιωμέ-
νων ποικιλιών έχει ξεκινήσει
τα τελευταία 70 χρόνια. Απαν-
τάται κυρίως σε όχθες ποταμών,
σε παράκτιες ζώνες και σε πλα-
γιές. Το θερμοκρασιακό εύρος
το οποίο μπορεί να αντέξει το
φυτό είναι αρκετά μεγάλο (από
-43°C μέχρι 40°C), επιτρέποντας
την ευρεία προσαρμοστικό-
τητα του είδους σε ποικιλία
συνθηκών, ενώ θεωρείται ότι
είναι ανθεκτικό σε συνθήκες
καταπόνησης από έλλειψη νε-
ρού. Ωστόσο, για τις περιπτώ-
σεις που καλλιεργείται από τον
άνθρωπο, θα πρέπει να εξα-
σφαλίζεται ένα ελάχιστο ύψος
βροχής (400 χιλιοστά ανά έτος)
για επιτυχή καλλιέργεια, δια-
φορετικά απαιτείται η εφαρ-
μογή αρδεύσεων. 
Στην άγρια μορφή του μπορεί
να αποτελέσει είδος σημαντικό
για τη διατήρηση της βιοποι-

κιλότητας σε ανοιχτά οικοσυ-
στήματα, ενώ με τη βοήθεια
των πουλιών μπορεί να γίνει
διασπορά των σπόρων σε με-
γάλες αποστάσεις και εξάπλω-
ση του είδους. 

Στην ευρωπαϊκή

αγορά τα προϊόντα του

ιπποφαούς

πωλούνται στη λιανική

αγορά σε υψηλές

τιμές. Ενδεικτικά, 

ο χυμός μπορεί να

φτάσει τα 50-55 ευρώ

ανά λίτρο, ενώ 

το έλαιό του μπορεί 

να φτάσει και τα 

150 ευρώ ανά κιλό! 

Απαιτήσεις  σε κλίμα-έδαφος 
Ως αυτοφυές, το ιπποφαές φύεται σε ποικιλία
εδαφών, ωστόσο προτιμά εδάφη ελαφρά,
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και με σχεδόν
ουδέτερη αντίδραση (pH=6,5-7,5). Καλύτερα
αποτελέσματα παίρνουμε σε βαθειά, αμμο-
πηλώδη, καλά αποστραγγιζόμενα και πλούσια
σε οργανική ουσία εδάφη. Σε  πολύ ελαφρά,
αμμώδη εδάφη δεν συγκρατούν μεγάλες
ποσότητες νερού και είναι φτωχά σε θρεπτικά
συστατικά, οπότε θα πρέπει να προηγείται
της καλλιέργειας προσθήκη οργανικής ουσίας.
Ακατάλληλα θεωρούνται τα βαριά, πηλώδη,
με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού
και μικρό πορώδες εδάφη και καλό θα είναι
να αποφεύγονται. 
Ως προς το κλίμα, είναι φυτό που αντέχει
τόσο σε πολύ χαμηλές όσο και σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες (-43 μέχρι 40°C). Η βλάστηση
ξεκινά σε μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες
των 5-7°C. Η άνθηση γίνεται στους 10-15°C. 
Είναι φυτό ανθεκτικό στους παγετούς,
ιδιαίτερα κατά τη ληθαργική περίοδο (Νο-
έμβριος-Δεκέμβριος), όπου μπορεί να αντέξει
σε θερμοκρασίες μέχρι τους -50°C. Είναι
φυτό με μεγάλες απαιτήσεις σε φως και θα
πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια σε
σκιερά εδάφη, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει
και ο προσανατολισμός των γραμμών φύτευσης
(ιδανικός προσανατολισμός θεωρείται αυτός
με κατεύθυνση βορρά-νότο).  

Πολλαπλασιασμός 
Ο πολλαπλασιασμός γίνεται εγγενώς με
σπόρο ή αγενώς με μοσχεύματα, παραφυάδες
ή με μικροπολλαπλασιασμό. Η χρήση σπόρων
αποτελεί μια φτηνή και αρκετά αποτελεσματική
μέθοδο πολλαπλασιασμού, καθώς η βλα-
στικότητα ανέρχεται στο 60% και υπό κα-
τάλληλες συνθήκες αποθήκευσης διατηρείται
για 4-5 χρόνια. Η σπορά γίνεται την άνοιξη
στην ύπαιθρο, σε μικρό βάθος (περίπου 1
εκατοστό) και απαιτούνται 5-10 ημέρες για
τη βλάστηση των σπόρων, ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν και την ποιότητα
των σπόρων. Το μειονέκτημα του εγγενούς
πολλαπλασιασμού είναι η απόκλιση των
φυτών που προκύπτουν σε σχέση με τα
γονεϊκά φυτά, με διαφορές που φτάνουν
στο 30%. 
Η χρήση μοσχευμάτων δίνει φυτά καθ’ όλα
όμοια με τα γονεϊκά, ενώ έχουμε είσοδο των

φυτών στην παραγωγική φάση κατά 1-
2 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τα

φυτά που προκύπτουν με τον εγγενή
πολλαπλασιασμό. Σε ό,τι αφορά

την αναλογία και τη διάταξη
των αρσενικών και θη-

λυκών φυτών, συστή-
νεται μια αναλογία

που κυμαίνε-
ται από 1:6
μέχρι 1:8,

ενώ συνήθως εφαρμόζονται δυο σειρές με
θηλυκά φυτά και μεσολαβεί μια σειρά, όπου
υπάρχει ένα αρσενικό κάθε 5ο φυτό. 

Προετοιμασία εδάφους 
Πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας θα
πρέπει να προηγηθεί καθάρισμα από τυχόν
υπολείμματα προηγούμενων καλλιεργειών,
απομάκρυνση ξένων σωμάτων, καταστροφή
ζιζανίων, κατεργασία με εδαφοκαλλιεργητή
και προετοιμασία της εδαφοκλίνης. 

Λίπανση 
Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τη λίπανση
του φυτού, ωστόσο ενδείκνυται να γίνεται
προσθήκη οργανικής ουσίας με τη βασική
λίπανση και τα προγράμματα επιφανειακής
λίπανσης να καταρτίζονται με βάση τα
αποτελέσματα αναλύσεων εδάφους και
φυτικών ιστών και με βάση τα φαινολογικά
χαρακτηριστικά των φυτών. 

Άρδευση 
Είναι φυτό χωρίς μεγάλες απαιτήσεις σε
νερό, ωστόσο για επιτυχή καλλιέργεια θα
πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες
ποσότητες νερού, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα
χρόνια μετά την εγκατάσταση των νεαρών
φυταρίων στον αγρό. Προκειμένου να ελα-
χιστοποιηθούν οι απώλειες εδαφικού νερού
από εξάτμιση, συνιστάται η κάλυψη του εδά-
φους στις γραμμές φύτευσης με πλαστικό.
Η εφαρμογή του νερού γίνεται συνήθως με
στάγδην άρδευση ή με καταιονισμό χρησι-
μοποιώντας εναέρια μπεκ.  

Κλάδεμα
Το κλάδεμα των φυτών αποσκοπεί στη δη-
μιουργία κλάδων, στην προώθηση της ανά-
πτυξης και στην κατάλληλη μορφοποίηση
του φυτού, που θα διευκολύνει τη συγκομιδή.
Συνηθίζεται η εφαρμογή μέτριου κλαδέματος,
το οποίο αυξάνει τις αποδόσεις του φυτού
και παρατείνει την παραγωγική του ζωή. Η
κόμη του φυτού θα πρέπει να κλαδεύεται
έτσι ώστε να μην έχουμε επικαλυπτόμενους
κλάδους, ενώ οι πολύ μακριοί κλάδοι θα
πρέπει να κόβονται ώστε να ενισχύεται ο
σχηματισμός πλευρικών βλαστών. Σαν ενήλικα
φυτά θα πρέπει να κλαδεύονται έτσι ώστε
να επιτρέπεται ο καλύτερος φωτισμός στο
εσωτερικό της κόμης. 

Ζιζανιοκτονία 
Η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι πολύ
σημαντική στα πρώτα στάδια ανάπτυξης
των νεαρών φυταρίων, καθώς ο ανταγωνισμός
σε φως και θρεπτικά συστατικά μπορεί να
οδηγήσει στο θάνατο των φυτών. 
Γίνεται, συνήθως, με χρήση κατάλληλων χη-
μικών σκευασμάτων, ενώ εναλλακτικά προ-
τείνεται η δημιουργία χλοοτάπητα μεταξύ
των γραμμών φύτευσης με τακτικό κούρεμα
των ζιζανίων. Μπορεί, επίσης, να εφαρμοστεί
κάλυψη του εδάφους με μαύρο πλαστικό. 

Εχθροί-Ασθένειες 
Το ιπποφαές έχει περιορισμένο αριθμό
εχθρών και ασθενειών, ενώ για τη χώρα μας,
δεδομένης της μικρής κλίμακας στην οποία
γίνεται η καλλιέργεια, δεν υπάρχουν αρκετά
δεδομένα για τους διάφορους εχθρούς και
ασθένειες. Στην περίπτωση που τα φυτά
προορίζονται για τη χρήση των φύλλων σε
αφεψήματα ή άλλες μορφές, έχει ιδιαίτερη
σημασία η καταπολέμηση εντόμων, όπως η
πράσινη αφίδα και κάποια ακάρεα. 
Ως προς τις ασθένειες, σοβαρά προβλήματα
μπορεί να δημιουργήσουν ασθένειες εδάφους,
όπως το βερτιτσίλιο, το φουσάριο ή οι τήξεις
φυταρίων. Τα ποντίκια, οι αρουραίοι και
άλλοι εχθροί μπορεί να δημιουργήσουν πρό-
βλημα με την πρόκληση ζημιών στους
κορμούς και τις ρίζες των φυτών, ενώ
σημαντικό πρόβλημα μπορεί να αποτελέσουν
και τα πουλιά, τα οποία τρέφονται με τους
καρπούς του φυτού.  

Συγκομιδή 
Η συγκομιδή των καρπών πρέπει να προ-
γραμματίζεται με βάση την ωριμότητα, η
οποία ορίζεται στις 25 περίπου ημέρες πριν
την εμφάνιση του πρώτου παγετού. Γίνεται,
συνήθως, με το χέρι, με ράβδισμα (οι καρποί
πέφτουν πάνω σε πανιά που έχουν απλωθεί
στο έδαφος) ή με κλάδεμα των καρποφόρων
κλάδων (γερμανική μέθοδος), ξεκινώντας
από αργά το φθινόπωρο μέχρι νωρίς την
άνοιξη. 

Καλλιεργητική τεχνική ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛ                        ΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ιπποφαές: Σούπερ…
καλλιέργεια με μεγάλα 
περιθώρια ανάπτυξης

(ΠΗΓΗ: υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – www.minagric.gr)

Το ιπποφαές
(Hippophae), το όνομα
του οποίου ετυμολογικά
παραπέμπει σε φωτεινό-
λαμπερό άλογο (ίππος:
άλογο, φαός: λάμψη,
φως), είναι ένα σπάνιο
φυτό-θάμνος με
εξαιρετικές ιδιότητες 
για τις οποίες υπάρχουν
αναφορές από την
αρχαιότητα, ενώ
χρησιμοποιείται μέχρι 
και σήμερα ως άριστο
τονωτικό.  
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> 12-13

«ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ» ΤΟ
Χ.Α. ΤΟ GRECOVERY 
Το ελληνικό success
story «ξαναφουντώνει»
και η ελληνική οικονομία
αποκτά momentum

ΠΡΟΕΙΛΗΜΜΕΝΗ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;
Οι πληροφορίες για τα
σχέδια του Πούτιν πριν
από τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες

> 10

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

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ STRESS TESTS
Η ψήφιση του νέου θεσμικού
πλαισίου για την ιδιωτικοποίηση
των συστημικών, απαραίτητη
προϋπόθεση για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Eurobank

>8-9

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ;
Μια εμπεριστατωμένη
ανάλυση για την
ουκρανική κρίση και τον
αντίκτυπο στις αγορές

> 4

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: ΤΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ «ΠΟΙΝΗ»
� Ποιες «μετρούν» στο ακέραιο
και το 2014 και θα πρέπει να τις
συλλέγουν οι φορολογούμενοι

� Ποιοί δεν υποχρεούνται 
σε προσκόμιση αποδείξεων

� Ανοίγει στις 20 Μαρτίου 
το Taxisnet για την υποβολή
φορολογικών δηλώσεων

> 5

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΤΕΣΤ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

� Με επιτόκιο λίγο πάνω από 6% θα προσπαθήσει το
οικονομικό επιτελείο να βγει και πάλι στις αγορές  

� Ένα τρίτο πακέτο είναι ο μόνος τρόπος 
για να διασφαλιστεί ότι 
η Ελλάδα θα εφαρμόσει 
τις μεταρρυθμίσεις,
εκτιμούν
αξιωματούχοι 
της Τρόικας

ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

> 3

ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Αποφασισμένος να συγκρουστεί
με την Τρόικα για το θέμα της
διαχείρισης του πρωτογενούς
πλεονάσματος του 2013 εμφα-
νίζεται ο πρωθυπουργός, διαμη-
νύοντας στους εκπροσώπους των
δανειστών ότι δεν θα υποχωρήσει
απ’ όσα έχει εξαγγείλει για τη δια-

νομή «κοινωνικού μερίσματος»
σε ένστολους, χαμηλοσυνταξι-
ούχους και αδύναμες κοινωνικές
ομάδες. Την ώρα που η διαπραγ-
μάτευση με την Τρόικα κορυφώ-
νεται και οι Ευρωπαίοι πιέζουν
για συμφωνία εντός της εβδο-
μάδας, ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγει
να σκληρύνει τη στάση του, συ-
νεκτιμώντας, προφανώς, τον
απόηχο των εξελίξεων σε αυτό
το μέτωπο στις επερχόμενες
κάλπες του Μαΐου. Τα στοιχεία
για το πλεόνασμα του 2014 τον
βοηθούν, το ίδιο και το κλίμα
στην Ευρώπη για χαλάρωση της
λιτότητας. Και μάλλον δύσκολα
θα επιμείνει η Τρόικα…
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Την ώρα που η πολιτεία αδυνατεί
να στηρίξει τους Έλληνες αθλητές
και πετσοκόβει τις επιχορηγήσεις
σε Ομοσπονδίες και Συλλόγους,
ο «χρυσός» αθλητής μας, που
ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του
βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Κλειστού Στίβου, κατα-

κτώντας την πρώτη θέση στο
άλμα επί κοντώ, έκανε περήφανους
όλους τους Έλληνες. «Δικαιώθηκε
η προσπάθεια και η δουλειά που
κάναμε όλα αυτά τα χρόνια» δή-
λωσε ο Κ. Φιλιππίδης, προσθέ-
τοντας ότι «είναι πολύ ωραίο συ-
ναίσθημα να κατακτάς ένα με-
τάλλιο, το οποίο ξέρεις πως δίνει
χαρά στη χώρα σου και στους
συμπατριώτες σου». Ο προπονητής
του είπε ότι «αυτή είναι η αρχή,
θα υπάρχει και συνέχεια». Η αλή-
θεια είναι ότι ο Φιλιππίδης είναι
σταθερά παρών, εδώ και χρόνια,
στις μεγάλες διοργανώσεις, κυ-
νηγώντας το μετάλλιο. Το πίστευε,
το άξιζε, το κέρδισε… 
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Ενθαρρυμένος από τις εκτιμήσεις
των αναλυτών για σημαντική
ενίσχυση της Αριστεράς στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο, μετά τις εκλογές
του Μαΐου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
και υποψήφιος της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς για την προεδρία της
Κομισιόν κλιμακώνει τον προ-

εκλογικό αγώνα του με διπλή
στόχευση: αφενός να καθιερωθεί
ως κεντρικός «παίκτης» στην ευ-
ρωπαϊκή πολιτική σκηνή και
αφετέρου να ενισχύσει το ηγετικό
–και ευρωπαϊκό– προφίλ του
εντός συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό,
στρέφεται τόσο εναντίον των
ισχυρότερων αντιπάλων του για
την Κομισιόν, Γιούνκερ και Σουλτς,
όσο και εναντίον της πολιτικής
της Τρόικας. «Η Τρόικα “πήδηξε”
τον ιρλανδικό λαό, αλλά τα κα-
ταφέραμε» είπε ο Μπόνο και ο
κ. Τσίπρας σχολίασε: «Σας είπε
τη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή
είναι ότι τα κατάφεραν οι ευρω-
παϊκές τράπεζες»… 
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Το παραμύθι της ρευστότητας
και οι εξαγγελίες 

της «μεγάλης μας φίλης»

Μ
νήμες από τον εφιάλτη της 11ης Σεπτεμβρίου

2001 ξύπνησε στη Νέα Υόρκη η έκρηξη που

ισοπέδωσε δύο «δίδυμα» κτίρια στο ανατολικό

Χάρλεμ, την Τετάρτη και οφείλεται, σύμφωνα με όλες τις

ενδείξεις, σε διαρροή φυσικού αερίου. Οι νεκροί από την

έκρηξη ανέρχονται σε τουλάχιστον 6, περισσότεροι από

70 είναι οι τραυματίες, ενώ οι διασώστες αναζητούν στα

συντρίμμια των κτιρίων και άλλους αγνοούμενους. 

Όπως είπε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπάζιο,

η τοπική εταιρεία παροχής αερίου είχε ειδοποιηθεί για

διαρροή 15 λεπτά πριν από το ατύχημα.

«Για το μέλλον της Ευρωζώνης υπάρ-
χουν δύο δρόμοι: είτε να κάνει ένα
άλμα προς τα εμπρός και να μετε-
ξελιχθεί γρήγορα σε ομοσπον-
διακό κράτος με νόμισμα το ευρώ

είτε να σηματοδοτηθεί η επι-
στροφή σε μια Ε.Ε. χωρίς ενι-

αίο νόμισμα»

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένας υπουργός Οικο-
νομικών, ο Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τακτικά

μετά από συσκέψεις με τραπεζίτες έλεγε μπροστά στις
κάμερες το «παραμύθι» της διοχέτευσης ρευστότητας
από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Το ίδιο
«παραμύθι» μας είπαν και οι επόμενοι υπουργοί Οικονομικών,
αλλά και οι επόμενοι τραπεζίτες. 
Όλοι, όμως, ήξεραν ότι οι τράπεζες ήταν «σκοτωμένες»,
όχι από δικά τους λάθη, αλλά γιατί πλήρωσαν τα λάθη
του Δημοσίου και το υψηλό δημόσιο χρέος με το «κούρεμα»
των ομολόγων που κατείχαν, αλλά και της μείωσης των
καταθέσεών τους κατά 70 δισ. ευρώ, λόγω της κρίσης.
Και όλοι ήξεραν ότι εάν δεν ανακεφαλαιοποιηθούν, δεν
πρόκειται να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Αλλά πολιτικοί και
τραπεζίτες συνέχιζαν το «παραμύθι» τους περί ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία. 
Πριν μερικές εβδομάδες, η διοίκηση μεγάλης τράπεζας
δήλωνε ότι θα «ρίξει» στην αγορά 3 δισ. ευρώ. Ένα
ακόμη «παραμύθι», όπως τουλάχιστον επιβεβαιώνουν
αναγνώστες μας. Ένας ζήτησε ένα προσωπικό δάνειο
3.000 ευρώ, αλλά πριν ακόμη κάνει την αίτηση, ο αρμόδιος
υπάλληλος της τράπεζας του δήλωσε ότι η αίτησή του
δεν έχει καμία τύχη, γιατί η πολιτική της διοίκησης της
τράπεζας είναι να μη δίνεται κανένα δάνειο, έστω και
μικρού ποσού. 
Ένας άλλος αναγνώστης μας έχει δεσμευμένα 100.000
ευρώ στην ίδια τράπεζα και ζήτησε ένα δάνειο 20.000
ευρώ, αλλά και σε αυτόν το αρνήθηκαν. 
Τότε γιατί η διοίκηση της… μεγάλης μας φίλης (διαφημιστικό
σλόγκαν της τράπεζας εδώ και δεκαετίες) μετά βαΐων
και κλάδων μας «παραμύθιαζε» ότι θα ρίξει στην αγορά
3 δισ. ευρώ; 
Μάλλον το… παραμύθι (που πάει σύννεφο) θα συνεχιστεί
και τους επομένους μήνες.

ΚΕΒΙΝ Ο’ ΡΟΥΡΚ
Οικονομολόγος – Καθηγητής 

στην Οξφόρδη
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Μ
ε επιτόκιο λίγο πά-
νω από 6% θα
προσπαθήσει να
γίνει η πρώτη έξο-

δος προς τις αγορές της Ελλά-
δας, πριν από τις ευρωεκλογές,
σύμφωνα με πληροφορίες. Στό-
χος του κυβερνητικού επιτελείου
είναι να εκμεταλλευτεί τη διά-
θεση για επενδύσεις και ανά-
ληψη κινδύνου των μεγάλων
ξένων επενδυτών που εκδη-
λώνεται αυτή την περίοδο για
το χρηματιστήριο και τα ελληνικά
ομόλογα, ποντάροντας στις
προσδοκίες με επίκεντρο το
«Grecovery» και να προσφέρει
δελεαστική σχέση επένδυσης/
κινδύνου για τα ελληνικά ομό-
λογα που θα θελήσει να εκδώσει. 
Οι ξένοι οίκοι, όπως η Goldman
Sachs, η Blackrock, η UBS, η
JB Morgan, η Merrill Lynch/Bank
of American, η Deutsche Bank,

η Citigroup, η Nomura, η HSBC,
η BNP Paribas, η Lazard, η Com-
merzbank και περίπου πενήντα
μεγάλα funds, έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να συμμετάσχουν
σε μία πιθανή έκδοση ελληνικών
ομολόγων την περίοδο είτε πριν
από τις ευρωεκλογές είτε στο
β’ εξάμηνο. 

Έρχονται
αναβαθμίσεις
Η κυβέρνηση μέχρι να βγει στις
αγορές ελπίζει να έχει στα «χέ-
ρια» της την αναβάθμιση της
ελληνικής οικονομίας. 
Οι κρίσιμες ημερομηνίες για πι-
θανή αναβάθμιση της Ελλάδας
είναι: 21 Μαρτίου Standard and
Poor’s, 4 Απριλίου Moody’s, 23
Μαΐου Fitch. 
Η μόνη ένδειξη που υπάρχει
είναι ότι η Standard and Poor’s
μπορεί να αναβαθμίσει το out-

look σε “θετικό” από “ουδέτερο”. 
Εικασίες υπάρχουν για τη Mo-
ody’s ότι μπορεί να αναβαθμίσει
την Ελλάδα αν επιβεβαιωθεί το
πρωτογενές πλεόνασμα έως 3
κλίμακες, ώστε να ταυτιστεί με
τη βαθμολογία των υπολοίπων
οίκων, αλλά ακόμη δεν μπορεί
να θεωρηθεί 100% βέβαιο. 

Προάγγελος το Χ.Α.
και τα ομόλογα
Η υποχώρηση των αποδόσεων
των ελληνικών ομολόγων στα
χαμηλότερα επίπεδα από τον
Μάρτιο του 2012, ημερομηνία-
ορόσημο για την Αθήνα, αφού
τότε έλαβε χώρα η αναδιάρ-
θρωση του χρέους (PSI+), σύμ-
φωνα με παράγοντες της αγοράς,
προεξοφλεί την έξοδο της Ελ-
λάδας στις αγορές. 
Μάλιστα, οι αποδόσεις για τα
10ετή ελληνικά ομόλογα άγ-
γιξαν τα χαμηλότερα επίπεδα
σε διάστημα 4 ετών, υποχω-
ρώντας περισσότερο από τις
αποδόσεις των 30ετών ομολό-
γων για πρώτη φορά από το
2013. Πρόκειται για μια ξεκά-
θαρη ένδειξη πως η εμπιστοσύνη
των αγορών επιστρέφει στην
ελληνική οικονομία. 
Το χρηματιστήριο και η αγορά
ομολόγων συνεχίζουν να αντ-
λούν δυναμική από τις προσ-
δοκίες ότι μια αναβάθμιση της

οικονομίας είναι, ταυτόχρονα,
κοντά με μια προσπάθεια κα-
λοσχεδιασμένης «δοκιμαστικής»
εξόδου στις αγορές και την εκτί-
μηση πως πριν τις εκλογές του
Μαΐου θα δοθεί το «πράσινο
φως» από τους δανειστές για
την αναδιάρθρωση του χρέους
μέσα στο β’ εξάμηνο. 
Η χρηματιστηριακή ανάκαμψη,
η οποία καταδεικνύει τη θεα-
ματική αλλαγή της επενδυτικής
ψυχολογίας, ξεκίνησε με την
ανάκαμψη στις αγορές ομολό-
γων.Παράλληλα, καταλυτικό
ρόλο στο ράλι έπαιξε και η απο-
κλιμάκωση του φόβου για το
μακροοικονομικό ρίσκο. 
Τα μηνύματα από την αγορά
ομολόγων και τα ελληνικά spre-
ads παραμένουν ιδιαίτερα θετικά
και αυτό είναι ένα σημαντικό
εφαλτήριο στην προσπάθεια
της χώρας για έξοδο στις αγορές. 
Το spread των δεκαετών ελ-
ληνικών ομολόγων βρέθηκε
στις 500 μονάδες βάσης, για
πρώτη φορά από τα τέλη του
2009. 
Οι ξένοι ποντάρουν αφενός στην
επιβεβαίωση του πρωτογενούς
πλεονάσματος από τη Eurostat
τον Απρίλιο και αφετέρου στην
ανάπτυξη που αναμένεται να
σημειώσει, για πρώτη φορά
μετά από πέντε χρόνια, η ελ-
ληνική οικονομία. 

4 Γιατί οι Ευρωπαίοι θέλουν να 
μας «δέσουν» με νέο δάνειο

ΗΤρόικα είναι αντίθετη στο σχέδιο επιστροφής της
Ελλάδας στις αγορές χρέους το 2014, καθώς υπάρ-

χουν ανησυχίες ότι μπορεί να επιτρέψει στην Ελλάδα
να χαλαρώσει υπερβολικά τις προσπάθειες για την
εξυγίανση της οικονομίας. Η Κομισιόν, η ΕΚΤ και το
ΔΝΤ υποστηρίζουν πως η ελληνική κυβέρνηση μπορεί
να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος αν βγει από
το πρόγραμμα διάσωσης, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι
στο Bloomberg, ένας από την ελληνική κυβέρνηση
και ένας από την Ε.Ε. "Η Τρόικα συνειδητοποιεί τώρα
πως όταν η Ελλάδα είχε έλλειμμα 10% και είχε όλη τη
διαπραγματευτική ισχύ, ήταν υπερβολικά επικεντρωμένη
στη λιτότητα αντί για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις"
δήλωσε στο Bloomberg αναλυτής της RBS. "Μια επι-
στροφή στις αγορές θα σήμαινε πως ορισμένες από
τις πιο σκληρές μεταρρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν
ποτέ" πρόσθεσε. Σημειώνεται πως η απόδοση του ελ-
ληνικού 10ετους ομολόγου έχει επιστρέψει στο επίπεδο
που βρισκόταν πριν από την κρίση χρέους, αγγίζοντας
το 6,5% την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο
επίπεδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. "Oι αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει αρκετά"
ανέφερε επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg
Bank στο Λονδίνο. "Μια έκδοση από 2 ως 5 έτη με
αποδεκτό επιτόκιο δεν θα είναι πρόβλημα αν δεν συμβεί
κάτι άσχημο, όπως η διάλυση του κυβερνητικού συνα-
σπισμού" πρόσθεσε. 
Την ίδια ώρα η διαπραγματευτική ισχύς της Τρόικας
έναντι της ελληνικής κυβέρνησης μειώνεται. Με την
οικονομία να είναι έτοιμη να εξέλθει από εξαετή ύφεση
και με πρωτογενές πλεόνασμα, η κυβέρνηση έχει
πόρους για να καλύψει τους μισθούς και τις συντάξεις.
Ο δανεισμός είναι αναγκαίος μόνο για την αποπληρωμή
του χρέους των 321 δισ. ευρώ. Εν τω μεταξύ το
μεγαλύτερο μέρος του χρέους βρίσκεται στα χέρια των
Ευρωπαίων εταίρων, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. 
Οπότε, ακόμα και αν η Τρόικα μετατρέψει την Ελλάδα
στην πρώτη χώρα που θα δεν θα αποπληρώσει τα χρέη
της στην ίδια την κεντρική της τράπεζα, τόσο οι αγορές
όσο και οι Έλληνες πολίτες έχουν κάποια προστασία.
Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν πως η Τρόικα φοβάται
ότι καθώς χάνει τον έλεγχο έναντι της ελληνικής κυ-
βέρνησης, η χώρα θα διολισθήσει στα λάθη που πυρο-
δότησαν την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. 
Σε ένα τέτοιο σενάριο τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης
μπορούν να αρνηθούν μια ακόμα διάσωση, πρόσθεσαν. 
Ένα νέο δάνειο είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί
ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει με τις απαραίτητες αλλαγές
για να εξυγιάνει την οικονομία της, δήλωσε ο Ευρωπαίος
αξιωματούχος. Ο ίδιος επικαλέστηκε την αποτυχία της

Ελλάδας να θεσπίσει όλες τις
απαραίτητες μεταρρυθ-

μίσεις, καθώς και
την απροθυμία της

κυβέρνησης να
συμμορφωθεί
με τα μέτρα
για την απε-
λευθέρωση
της αγοράς
αγαθών και
υπηρεσιών. 

Κόντρα κυβέρνησης - Τρόικας 
για την έξοδο στις αγορές
H Τρόικα και οι δανειστές προσπαθούν 
να «παγώσουν» τα σχέδια της κυβέρνησης
να βγει στις αγορές. Όμως είναι σχεδόν
βέβαιο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα
τολμήσει να βγει στις αγορές για δανεισμό
πριν από τις ευρωεκλογές. 

ΕΝΩ ΣΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ. ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΙΝ  ΑΠΟ  ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ



Ε
πισκέφτηκα τη Ρωσία πριν
περίπου ένα μήνα και έφυγα
ανήσυχος: οι επενδυτές, οι
πελάτες και τα Mέσα Eνημέ-

ρωσης είχαν να μου κάνουν τόσες πολ-
λές ερωτήσεις σχετικά με την «κρίση»,
από την περίοδο 2007/2008. Οι ερω-
τήσεις αφορούσαν το αδύναμο Ρούβλι,
την κρίση των Αναδυόμενων Αγορών
και την κακή κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η Ρωσία. 
Για εμένα, η Ρωσία είναι πολιτικά, οι-
κονομικά και στρατηγικά περιορισμένη.
Δεν πρόκειται να κάνω κάποια βαρυ-
σήμαντη πολιτική δήλωση σχετικά με
τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία, καθώς
πιστεύω πως η κατάσταση μιλά από

μόνη της, επιτρέψτε μου όμως να σας
θυμίσω τη Γεωργία, καθώς τα σχετικά
γεγονότα οδήγησαν στη μεγαλύτερη
ρευστοποίηση στην ιστορία της ρωσικής
κεφαλαιαγοράς (που συνέπεσε με τη
χρηματοοικονομική κρίση), αλλά και
το γεγονός ότι, σύμφωνα με πολλούς
αναλυτές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες συ-
νέπεσαν περίπου την ίδια περίοδο και
στις δύο περιπτώσεις. Το 2008, ο Πούτιν
βρισκόταν εκτός της χώρας για να πα-
ρακολουθήσει την έναρξη των Ολυμ-
πιακών Αγώνων του Πεκίνου. Φέτος
χρησιμοποίησε τους Αγώνες του Σότσι
για την κλιμάκωση της κατάστασης.
Ουσιαστικά, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός
ότι τα παγκόσμια Μέσα Ενημέρωσης
εστίασαν στη διεξαγωγή των Αγώνων,
ώστε να «προσπεραστεί η σκληρή
πραγματικότητα»… 
Η οικονομία της Ρωσίας, από ένα πλε-
όνασμα τρεχουσών συναλλαγών της
τάξης του 6-8% προ κρίσης, αναμένεται
να παρουσιάσει έλλειμμα αυτή τη χρονιά
ή την επόμενη, παρά τις υψηλές τιμές
των ενεργειακών πόρων. Ο ρυθμός
ανάπτυξης για το 2013 ανήλθε σε λι-
γότερο από 1,3%, παρά τις εκτιμήσεις
της κυβέρνησης για 3% –εάν το μοντέλο
μου επαληθευθεί, αυτή τη χρονιά η
Ρωσία θα εισέλθει σε καθεστώς ύφεσης,
εκτός και αν υλοποιηθούν πραγματικές
μεταρρυθμίσεις 
Ο νέος κυβερνήτης της Κεντρικής Τρά-
πεζας της χώρας υπήρξε γενναίος και
ηγήθηκε μίας σφιχτής νομισματικής
πολιτικής, την οποία και ερμηνεύω ως
εξής: «Καλύτερα μία μικρή κρίση τώρα,
παρά μία μεγαλύτερη αργότερα». Οι
μη εξασφαλισμένες πιστώσεις άρχισαν

να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, καθώς
οι 83 επαρχίες παρουσιάζουν έλλειμμα
100 δισ. δολαρίων, χωρίς η Μόσχα να
μπορεί να επιβάλει τον έλεγχο των δα-
πανών, τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία
ξοδεύει περισσότερα χρήματα απ’ όσα
κερδίζει. 
Το μοντέλο της ρωσικής οικονομίας
δέχεται πιέσεις –η χώρα έχει όλα τα
εχέγγυα να γίνει υπερδύναμη (πλου-
τοπαραγωγικοί πόροι, ανθρώπινο δυ-
ναμικό κ.λπ.), αλλά από οικονομικής

απόψεως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να
ξεκινήσουν άμεσα. 
Όπως το 1989, έτσι και τώρα η Ρωσική
Αρκούδα δείχνει καταπονημένη, με
αποτέλεσμα να είναι αισθητός ο κίνδυνος
η Ουκρανία να μετατραπεί σε ένα νέο
Τείχος του Βερολίνου, με τη διαφορά
ότι τώρα το τείχος υψώνεται αντί να
καταρρέει. Ας έχουμε υπόψη ότι όλοι
μας θα είμαστε χαμένοι σε ένα τέτοιο
παιχνίδι! Η Ευρώπη χρειάζεται τους
ενεργειακού πόρους της Ρωσίας, η
Ρωσία χρειάζεται τους μηχανικούς και
τα στελέχη της Ευρώπης, αλλά αυτή
τη στιγμή βρισκόμαστε απέναντι, όπως
και το 1989 –ειρωνικό αν σκεφτείτε
ότι φέτος είναι η επέτειος των 25 ετών
από την πτώση του Τείχους… 

Συμπέρασμα
Η Ρωσία και η Ουκρανία μετατρέπονται
γρήγορα σε ένα «αντίστροφο» Τείχος
του Βερολίνου. Οικονομικά και πολιτικά
όλοι θα χάσουμε. Η περεταίρω κλιμά-
κωση της υφιστάμενης κατάστασης θα
οδηγήσει σε αύξηση της μεταβλητότητας
και η κεφαλαιαγορά θα δεχθεί έντονες
πιέσεις, όπως έγινε και στην περίπτωση
της υποτίμησης του 1998. 
Όλες οι μεγάλες κρίσεις έχουν κάποιον
καταλύτη –πιστεύω η κατάσταση μεταξύ
Ρωσίας/Ουκρανίας μπορεί να έχει τέτοιο
ρόλο. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζουμε
μία ακόμη μεγαλύτερη κρίση, αυτή της
πολιτικής ηγεσίας, και αυτό είναι κάτι
που με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Το Ρούβλι
θα συνεχίσει να διολισθαίνει, ενώ οι
αγορές μετοχών, παγκοσμίως, ίσως
εισέλθουν σε ένα καθεστώς απομό-
χλευσης.
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Η ΡΩΣΙΑ, Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ…

Ηρωσική στάση στην
Ουκρανία αποτελεί μια

προσπάθεια του Βλαντιμίρ
Πούτιν να αντισταθεί στη
Δύση πολιτικά, πολιτισμικά
και στρατιωτικά. Ένας λό-
γος είναι ο θυμός. Ο Πούτιν
έχει ηττηθεί δύο φορές
στην Ουκρανία: την πρώτη
φορά το 2004, με την Πορ-
τοκαλί Επανάσταση, και τη
δεύτερη φορά πρόσφατα,
με την εξέγερση που οδή-
γησε στην αποπομπή Για-
νουκόβιτς. Η ρωσική κλι-
μάκωση αποτελεί, έτσι,
έναν τρόπο να αντισταθμι-
στεί η αποτυχία της ουκρα-
νικής πολιτικής της χώρας. 
Αυτή τη στιγμή, η Μόσχα
θέλει να ανατρέψει το νέο
καθεστώς του Κιέβου, που
θεωρεί ότι αποτελείται από
εξτρεμιστές, οι οποίοι δεν
θα μείνουν στην εξουσία
περισσότερο από μερικές
εβδομάδες. Ο στόχος του
δεν είναι να αποκόψει την
Κριμαία, αλλά να προκα-
λέσει μια συνταγματική κρί-
ση που θα μετατρέψει την
Ουκρανία σε μια συνομο-
σπονδία με πολύ αδύνατο
κέντρο, το ανατολικό κομ-
μάτι της οποίας θα βρίσκεται
κοντά στη Ρωσία και το δυ-
τικό κοντά στην Πολωνία
και την Ε.Ε. Με άλλα λόγια,
συνειδητοποιώντας ότι έχει
χάσει το Κίεβο, ο Πούτιν
θέλει να μετακινήσει αλλού
το κέντρο εξουσίας της
Ουκρανίας…

Η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ 
της Ρωσίας και της Ουκρανίας, καθώς 
και η επιθετική αύξηση του επιτοκίου 
της Κεντρικής Τράπεζας είναι μέρος,
μόνον, της κατάστασης στη Ρωσία, καθώς
ο Δείκτης Τιμών Υπευθύνων Προμηθειών
βρίσκεται κάτω από τις 50 μονάδες 
για τέταρτο συνεχή μήνα.

Του STEEN JACOBSEN
Επικεφαλής Οικονομολόγου 

της Saxo Bank

Το Αντίστροφο Τείχος του Βερολίνου;
ΑΠΟΨΗ

Πού το πάει 
ο Πούτιν;

Γράφει ο
ΙΒΑΝ ΚΡΑΣΤΕΒ 

Αναλυτής στο 
Foreign Affairs
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Η
ιδιωτικοποίηση της Eu-
robank είναι το δυνατό δια-
πραγματευτικό «χαρτί» της
κυβέρνησης, του οικονο-

μικού επιτελείου και της Τράπεζας της
Ελλάδος, δεδομένου ότι κορυφαίοι
ξένοι επενδυτές και διεθνή funds θα
«ρίξουν» περί τα 2,5 δισ. ευρώ στην
Τράπεζα, της οποίας το έλλειμμα των
κεφαλαίων διαμορφώνεται στα 2,95
δισ. ευρώ. 
Ζητούμενο για την Eurobank -η ΑΜΚ
της οποίας μετά τις εξελίξεις των τε-
λευταίων 24ώρων βρίσκεται στην
«κόψη του ξυραφιού»- είναι η συμ-
μετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) να είναι η μικρότερη
δυνατή. 
Αυτός είναι και ο «σκόπελος» που
καλούνται να ξεπεράσουν στις δια-
πραγματεύσεις τους οι δύο πλευρές
(Eurobank-ΤΧΣ). 
Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για
την Τράπεζα είναι έκδηλο! Πού σημαίνει
πως ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς
πιέζει προς τη μεγαλύτερη διάθεση

ποσοστού στους ξένους. Γεγονός,
ωστόσο, που θα μεγιστοποιούσε τη
ζημιά του ΤΧΣ, καθώς θα έγγραφε
ζημιές κατά μεγαλύτερο αντίστροφα
ποσοστό, εφόσον η τιμή πώλησης θα
υπολείπεται σχεδόν στο μισό, αν όχι
στο 60%, από την τιμή κτήσης. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί
πως όσες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις
και αν λαμβάνουν χώρα, η ψήφιση
του νέου θεσμικού πλαισίου για την
ιδιωτικοποίηση των συστημικών, απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
υλοποίηση της ΑΜΚ της Eurobank. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε και ο διοι-
κητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος
προχώρησε στη μονομερή ανακοίνωση
των τεστ αντοχής, χωρίς την έγκριση
της Tρόικας, προκειμένου να ανοίξει
ο δρόμος για την κατάθεση και ψήφιση
του σχετικού νομοσχεδίου και να ξε-
κινήσουν άμεσα οι διεργασίες για την
ΑΜΚ της Τράπεζας. 
Επισημαίνεται, δε, ότι τρεις «μνηστήρες»
για την Eurobank York Capital, Fairfax
και Apollo αναμένουν στο… ακουστικό

τους από τον περασμένο Οκτώβριο
και ακόμα δεν έχουν κάποια συγκε-
κριμένη ενημέρωση για το τί μέλλει
γενέσθαι με την ιδιωτικοποίηση της
Τράπεζας. 
Που σημαίνει πως οι τραπεζίτες φο-
βούνται μήπως και οι ενδιαφερόμενοι
βαρεθούν και αποχωρήσουν από την
κούρσα διεκδίκησης, γεγονός που έχει
παρουσιαστεί με άλλες ιδιωτικοποι-
ήσεις.

Γιατί «άναψαν» φήμες 
περί εμπλοκής
Την περασμένη Πέμπτη και ενώ πλη-
ροφορίες έλεγαν πως το νομοσχέδιο
για την ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών θα κατατίθετο στη Βουλή, η
Eurobank αποφάσισε να αναβάλλει
τη λήψη απόφασης για τη σύγκλιση
της Γενικής Συνέλευσης με κύριο θέμα
την ΑΜΚ, χωρίς, ωστόσο, να διευκρι-
νίζεται το πόσο θα κρατήσει αυτή η
αναβολή. 
Η αγορά ανέμενε μία τέτοια καθυστέ-
ρηση, καθώς το προηγούμενο βράδυ
η διοίκηση του ΤΧΣ απέστειλε στην

Τράπεζα επιστολή, στην οποία ζητούσε
να περιμένει την ψήφιση του νόμου
για να ληφθεί η απόφαση που αφορά
τον τρόπο της ΑΜΚ.
Δεδομένων των «ψιθύρων» περί εμ-
πλοκής του ΤΧΣ, η διευθύνουσα σύμ-
βουλος του Ταμείου Αναστασία Σα-
κελλαρίου δήλωσε ότι «το ΤΧΣ σεβό-
μενο τον σκοπό, τους στόχους και τον
θεσμικό του ρόλο, επεξεργάζεται τη
στρατηγική που θα διασφαλίσει την
επιτυχία της συναλλαγής για την Eu-
robank, προς το συμφέρον της χρη-
ματοπιστωτικής σταθερότητας». 
«Το ΤΧΣ είναι σε στενή συνεργασία με
τη διοίκηση της τράπεζας για την ορι-
στικοποίηση του σχεδίου αναδιάρ-
θρωσής της, το οποίο θα καλύπτει
όλους τους τομείς για περαιτέρω εξοι-
κονόμηση κεφαλαίων μέσω χρημα-
τοοικονομικών και λειτουργικών μέ-
τρων. Φυσικά, παραμένουμε πιστοί
στην εκτέλεση της συναλλαγής εντός
του χρονοδιαγράμματος που έθεσε η
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου
να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια
της Eurobank», συμπλήρωσε η ίδια. 
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν
πως το όλο «σίριαλ» πρόκειται να
λήξει μέσα στις επόμενες δύο εβδο-
μάδες. 

Το καλό και το κακό
σενάριο
Η ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου
για την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών
«σκοντάφτει» στις ενστάσεις που εκ-
φράζονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. 
Εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί, τότε
η Eurobank θα βγει στις αγορές για
περίπου 2 δισ. ευρώ. Το 1 δισ. ευρώ
που απομένει, θα καλυφθεί μέσω
εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου
της Τράπεζας. 

Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο δεν
ψηφιστεί, τότε η Eurobank θα προσφύγει
στο ΤΧΣ, προκειμένου να καλύψει τις
κεφαλαιακές της ανάγκες ύψους 2,95
δισ. ευρώ. 
Σημειώνεται πως ο υπουργός Οικο-
νομικών Γιάννης Στουρνάρας έχει
δεσμευτεί πως μέχρι την ολοκλήρωση
των ευρωπαϊκών stress tests τον
ερχόμενο Νοέμβριο, η κυβέρνηση
δεν θα χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά
του ΤΧΣ για άλλο λόγο πλην της ανα-
κεφαλαιοποίησης. 

Τεταμένο είναι το κλίμα στην εγχώρια τραπεζική
σκηνή, καθώς παρά την έντονη επενδυτική
κινητικότητα που παρατηρείται ύστερα από την
ανακοίνωση των stress tests για τις κεφαλαιακές
ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων, φήμες περί
«εμπλοκής» στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
(ΑΜΚ) της Eurobank προβληματίζουν…

Η ψήφιση του νέου
θεσμικού πλαισίου 
για την ιδιωτικοποίηση
των συστημικών,
αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για 
την υλοποίηση της ΑΜΚ
της Eurobank

Στην «κόψη του ξυραφιού»
η ΑΜΚ της Eurobank(;)

4
Αμέσως μετά την ανακοίνωση

των stress tests, Πειραιώς και
Alpha ανακοίνωσαν τις ΑΜΚ 1,75
δισ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ, αντί-
στοιχα, ενώ η πρώτη γνωστοποίησε
και την πρόθεσή της για έκδοση
ομολογιακού δανείου. 
Από την περασμένη εβδομάδα οι
διοικήσεις και των δύο συστημικών
παρουσιάζουν σε Λονδίνο, Νέα Υόρ-
κη και Φρανκφούρτη τις προοπτικές
της καθεμίας τράπεζας, καθώς και
της ελληνικής οικονομίας, ενόψει
των ΑΜΚ που πρόκειται να υλο-
ποιήσουν, με στόχο την ολοκλήρωσή
τους μέχρι το Πάσχα. 
Όσον αφορά την Εθνική, από τη
στιγμή που η Τράπεζα έχει απο-
κλείσει το ενδεχόμενο της ΑΜΚ,
εκ των πραγμάτων θα πρέπει να
βρει κεφάλαια μέσω πωλήσεων
συμμετοχών. 
Στο πλαίσιο αυτό, το σενάριο που
αφορά τη διάθεση του ποσοστού
της τουρκικής Finansbank έως και
σε ποσοστό διπλάσιο του αρχικώς
σχεδιασμένου 20%, έχει ξανά
«φουντώσει». 
Η Εθνική είχε αφήσει να διαφανεί
ότι μέχρι το 2016 θα είχε προχω-
ρήσει στη διάθεση μειοψηφικού
πακέτου της Finansbank, σε περίοδο
που θα κρινόταν συγκυριακά κα-
τάλληλη, έστω και σε δύο φάσεις. 
Πέραν της τουρκικής Finansbank,
η Εθνική προσδοκά σε εξεύρεση
κεφαλαίων από την πώληση της
θυγατρικής της στο Λονδίνο NBGI,
καθώς και του Asset Management.
Ο σχεδιασμός της θα περιγράφεται
στο capital plan που θα καταθέσει
στην ΤτΕ μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Οι άλλες συστημικές 

ΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ «ΧΑΡΤΗΣ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ STRESS TESTS

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)



Τ
ο λέγαμε και την περασμένη
εβδομάδα ότι το θέμα της στάσης
του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση και
την ψηφοφορία για την άρση

ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής
Αυγής αποτελεί σοβαρό εσωκομματικό
μέτωπο, που επιβεβαιώνει τη δυσκολία
που έχει η ηγεσία του κόμματος να συμ-
βιβάσει το πλήθος διαφορετικών, συχνά
αντικρουόμενων, απόψεων μεταξύ των
στελεχών. Και μπορεί στη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την

Τετάρτη, να εγκρίθηκε η πρόταση της
Πολιτικής Γραμματείας για ψήφο υπέρ
της άρσης ασυλίας, ωστόσο οι αστερίσκοι
που μπήκαν από αρκετούς βουλευτές
(κυρίως τους λεγόμενους «πασοκογενείς»,
αλλά και τον Μανώλη Γλέζο και τη Ζωή
Κωνσταντοπούλου) προδιαθέτουν για
ενδεχόμενες «παραφωνίες», που θα δη-
μιουργήσουν ξανά αρνητικές εντυπώσεις
για τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε
προεκλογική περίοδο. Φαίνεται, όμως,
πως αυτό δεν είναι το μοναδικό «αγκάθι»

για τον Αλέξη Τσίπρα. Αμηχανία προκαλεί
σε μερίδα στελεχών και η προσπάθεια
του προέδρου να ισορροπήσει ανάμεσα
στο «ευρωπαϊκό προφίλ» του υποψηφίου
προέδρου της Κομισιόν και στην κριτική
κατά της Tρόικας, την ώρα μάλιστα που
«σύμμαχοι» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το κόμμα
Die Linke στη Γερμανία, παίρνουν απο-
στάσεις από βασικές θέσεις της Κου-
μουνδούρου, όπως η διαγραφή του ελ-
ληνικού χρέους. Και ακόμα δεν άρχισε
επισήμως η προεκλογική περίοδος... 

ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
Τον γνωστό σκηνοθέτη θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ
ως υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Μα-
κεδονίας, μετά το «ναυάγιο» με τον τοπικό
«καναλάρχη» Θεόδωρο Καρυπίδη. Μένει
να δούμε αν θα κερδίσει η τηλεόραση ή το
θέατρο, αλλά το «θέαμα» δεν θα λείψει... 

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Από υποψήφιος περιφερειάρχης, ο ανεξάρτητος
βουλευτής βρέθηκε υποψήφιος ευρωβουλευτής
μετά τη σύμπραξη με τους κ. Πολύδωρα και
Ζώη, αφήνοντας την Αττική στον Πέτρο Μαν-
τούβαλο και βάζοντας πλώρη για Βρυξέλλες!
Το παν είναι η ευελιξία...

«Αγχώνεται» ο Άρης
Προβληματισμός
επικρατεί στο επι-
τελείο του Άρη
Σπηλιωτόπουλου
για τη δυναμική
της υποψηφιότη-

τας του αλλά και για τη στελέχωση
του ψηφοδελτίου του συνδυα-
σμού. Ειδικά ως προς το δεύτερο,
το πρόβλημα έγκειται στο ότι ο
επίσης προερχόμενος από τη Ν.Δ.
υποψήφιος δήμαρχος, Νικήτας
Κακλαμάνης, έχει ισχυρό μηχα-
νισμό στον δήμο, ενώ και οι δύο
πλευρές στοχεύουν λίγο-πολύ
στην ίδια δεξαμενή στελεχών για

να καταρτίσουν τους συνδυα-
σμούς τους, κάτι που προκαλεί
καραμπόλες ή τουλάχιστον
απροθυμία κάποιων να γίνουν
μέρος αυτής της αντιπαράθεσης.
Γι’ αυτό εντείνονται οι πιέσεις
στον Ν. Κακλαμάνη να απο-
συρθεί από την κούρσα, έστω
και την τελευταία στιγμή, προ-
κειμένου να διευκολύνει την
προσπάθεια του «επίσημου»
υποψηφίου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο,
δεν φαίνεται πολύ πιθανό, ιδι-
αίτερα μετά την εκδήλωση της
Τετάρτης, με την οποία ο κ. Κα-
κλαμάνης εγκαινίασε την προ-
εκλογική του εκστρατεία. «Δεν
μασάμε» ήταν το μήνυμα του... 

Ανακατεύει την τράπουλα…
Με σύμμαχο τις
πρώτες θετικές
δημοσκοπήσεις,
την ανησυχία
των άλλων κομ-
μάτων της Κεν-

τροαριστεράς και την αρχή ότι
κάθε δημοσιότητα είναι καλή
δημοσιότητα, αλλά και με κρίσιμο
στοίχημα να διαψεύσει όσους
τον κατηγορούν για ένδεια πο-
λιτικών θέσεων, ο Σταύρος Θε-
οδωράκης κατέθεσε το πολιτικό
μανιφέστο του, την ατζέντα με
την οποία το Ποτάμι θα διεκδι-
κήσει τις ψήφους των πολιτών
στις Ευρωεκλογές. Μεταξύ των
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ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
«Δεν διαβάζω ματωμένα βιβλία» είναι ο τίτλος του βίντεο της πρωτοβουλίας «Ως εδώ», που
«ανέβασε» στο λογαριασμό της στο twitter η πρώην υπουργός ως απάντηση στο βιβλίο
Κουφοντίνα. Και τα είπε όλα... 

ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ
Υποψήφια ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Ελιάς θα είναι η ωραία Θεσσαλονικιά, που
έχει το πλεονέκτημα της αναγνωρισιμότητας... 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Να μην αρθεί η ασυλία του βουλευτή για την υπόθεση του οίκου ευγηρίας της οικογένειάς του,
αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Εκείνος δεν έλεγε ότι θα ζήταγε ο ίδιος την άρση;

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής για τη Χρυσή Αυγή επισκέφτηκε τη Βαρβάκειο Αγορά
και δήλωσε ενθουσιασμένος με τη «θερμή υποδοχή». Δεν του είπαν ότι εκεί γενικώς χαίρονται
όταν βλέπουν... ζωντανά;

Παρωχημένος λόγος, αισθη-
τική χάλια, συνεχές νταηλίκι,

μια εικόνα παρακμής. Η παρουσία
της κυρίας Λιάνας Κανέλλη στην
τηλεόραση, είναι πολύ συχνή.
Όμως, κουράζει πλέον πολύ. Ο
λόγος της είναι οξύς, ασεβής
προς τους συνομιλητές της και
πολύ επιθετικός. Δίνει, με τον
τρόπο που εκφράζεται, την εν-
τύπωση πως πάει για καυγά, πως
τον λατρεύει. Ίσως να είναι ο
τρόπος της να τραβά την προσοχή. 
Μόνο που αυτό δεν αρέσει πια
στον κόσμο, παρά μόνο σε ένα
μικρό αριθμητικά κοινό, που
ακολουθεί το ΚΚΕ και πάλι όχι
σε όλους εξ’ αυτών. Φυσικά, με
τους «συντρόφους» του ΣΥΡΙΖΑ
η κα Κανέλλη κάθεται ήσυχα,
άσχετα αν πότε-πότε τους εκνευ-
ρίζει με τις αποστάσεις που κρατά
από την Κουμουνδούρου. 
Η βουλευτής του ΚΚΕ, σε μια
εποχή που ο κόσμος δοκιμάζεται,
δεν έχει, όπως και το παλαιολιθικής
λογικής και αισθητικής κόμμα
της, καταφέρει να καταθέσει μια
πρόταση για κάτι. Ο λόγος της
είναι «ξύλινος», «αρπάζει» συ-
νεχώς τον συνομιλητή, δημιουργεί
ένταση, φωνάζει, δίνοντας την
εντύπωση πως έχει κάποιο πρό-
βλημα χρόνιας τσαντίλας, «σκε-
πάζει» τον συνομιλητή της, «παί-
ζει» συνεχώς με τις εντυπώσεις,
προσπαθώντας να τις κερδίσει

και ξεστομίζει ατάκες χωρίς κα-
νένα νόημα. Αυτό, δεν θυμίζει
σε κάτι παραγωγή πολιτικής.
Θαυμάστε, δε, το επίπεδο της
κυρίας, όταν αυτή απευθύνθηκε
στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γε-
ωργιάδη: «... στα σκέλια σου
έναν Στάλιν έχεις. Τζιζ βαβα
κλάνεις μαλλί». 
Ο κόσμος τα βαρέθηκε αυτά,
δεν τον εντυπωσιάζουν, καθώς
δεν έχουν καμία απολύτως ουσία.
Αντίθετα, τον μέσο πολίτη τον
εντυπωσιάζουν τα έργα και η
προσπάθεια για συμβολή σε έναν
πολιτισμένο πολιτικό διάλογο,
έστω και με έντονες διαφωνίες,
φτάνει όμως αυτός να οδηγεί
κάπου. Περισσότεροι καυγάδες,
απλά δεν βγάζουν πουθενά και
καθιστούν όλους όσοι χρησιμο-
ποιούν αυτή τη μέθοδο, απω-
θητικούς. Πλέον, ο χρόνος είναι
πιεστικός και πρέπει να βρεθούν
λύσεις και η χώρα να ξαναμπεί
στην τροχιά της ανάπτυξης. 
Και αυτό ενδιαφέρει και αφορά
στους πάντες. Το τί λέει η κα Κα-
νέλλη και δη με τον τρόπο που
το κάνει, ζημιώνοντας το κόμμα
της, δεν συγκινεί πλέον τον πολύ
κόσμο, που κάποτε την άκουγε
με προσοχή. Η κ. Κανέλλη συμ-
βολίζει εδώ και καιρό το άσχημο
πρόσωπο του ΚΚΕ, πρόσωπο που
μας είναι γνωστό από το παρελθόν. 

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

Το άσχημο πρόσωπο 
του ΚΚΕ 



Ε
ξαλλος είναι ο πρωθυπουργός με στελέχη,
βουλευτές και υπουργούς που δείχνουν απρό-
θυμοι να στηρίξουν τους υποψηφίους του
κόμματος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές,

ιδιαίτερα σε περιοχές όπου κατεβαίνουν «αντάρτες»
από τη Ν.Δ. Έστειλε, μάλιστα, μήνυμα ότι περιμένει απ’
όλους έμπρακτη στήριξη στους «επίσημους» υποψηφίους,
από τη στιγμή μάλιστα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι η Ν.Δ. μπορεί να διατηρήσει τα αυτοδιοικητικά «κά-
στρα» της, καθώς σε τοπικό επίπεδο οι υποψήφιοι του
ΣΥΡΙΖΑ δεν καταγράφουν ιδιαίτερη δυναμική. Σε ό,τι
αφορά τις Ευρωεκλογές, πάντως, το αποτέλεσμα των
οποίων θα κρίνει και το πολιτικό κλίμα της επόμενης

περιόδου, το κύριο προεκλογικό βάρος θα σηκώσει 
ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, που σε όλες
τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να
παραμένει το ισχυρό χαρτί της κυ-
βέρνησης. 
Στο Μαξίμου θεωρούν ότι όχι
μόνο δεν θα υποστούν δεινή
ήττα –όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ–
αλλά υπό προϋποθέσεις μπο-
ρούν να πετύχουν και ένα απο-
τέλεσμα που θα δώσει νέα δυ-
ναμική (και πολύτιμο χρόνο) στην
κυβέρνηση… 

Είναι προφανές ότι ο βίος του Γιώργου Παπανδρέου
μέσα στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι

από δύσκολος έως… αβίωτος για τον πρώην πρω-
θυπουργό. Οι σχέσεις των δύο ανδρών, άλλωστε,
ποτέ δεν υπήρξαν πραγματικά καλές. Ιδιαίτερα,
όμως, από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μπήκε στην κυ-
βέρνηση Σαμαρά και στελέχη του Κινήματος που

βρίσκονται κοντά στον ση-
μερινό πρόεδρο άρχισαν να

υιοθετούν την κριτική της
Ν.Δ. κατά επιλογών της κυ-

βέρνησης Παπανδρέου (υπουργός
του ΠΑΣΟΚ ειρωνευόταν τον ΣΥΡΙΖΑ

σε τηλεοπτικό πάνελ με τη φράση

«λεφτά υπάρχουν»…), ο πρώην πρωθυπουργός
δείχνει να «πνίγεται» μέσα στο ίδιο του το κόμμα.
Γι’ αυτό και η «τρικλοποδιά» που έβαλε στο εγχείρημα
της Ελιάς δεν ξένισε πολλούς, αν και προκάλεσε
εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη. «Οι Παπανδρέου
ΕΙΝΑΙ το ΠΑΣΟΚ» λένε οι παπανδρεϊκοί, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι ο ΓΑΠ είναι –και θα είναι– παρών
στις εξελίξεις. Ξεκαθαρίζουν, δε, ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να προκαλέσει πρόβλημα στην κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, είναι έτοιμο το βιβλίο του, με
το οποίο υπερασπίζεται τις επιλογές του την περίοδο
2010-2011 (ιδιαίτερα την πρόταση για δημοψήφισμα).
Και κάπως έτσι προκαλούνται τα προβλήματα –και
στην κυβέρνηση…         

βασικών θέσεών του ξεχωρίζουν:
Μείωση των βουλευτών σε 200,
κυβερνήσεις με 20 υπουργούς,
εκλογές ανά τετραετία με το
γερμανικό μοντέλο, διεκδίκηση
των γερμανικών αποζημιώσεων,
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων,
διαχωρισμός εκκλησίας – κρά-
τους κ.ά. Κάποιες είναι νέες
προτάσεις, κάποιες έχουν κα-
τατεθεί και παλιότερα από άλ-
λους, πάντως η τράπουλα ανα-
κατεύεται ξανά…

Έστειλε τον Πάγκαλο!
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος εκπρο-
σώπησε την Ελληνική Προεδρία
στη Στρατιωτική Επιτροπή της

Ε.Ε., κατόπιν πρότασης του
υπουργού Άμυνας, Δ. Αβραμό-
πουλου. Πρόκειται, ουσιαστικά,
για ένα γεύμα εργασίας στο οποίο
είθισται να προσκαλείται μια
προσωπικότητα από την προ-
εδρεύουσα χώρα, με εμπειρία
και θητεία σε θέσεις ευθύνης
(κάτι που ισχύσει για τον κ. Πάγ-
καλο), που απευθύνει μια ομιλία
για θέματα γεωπολιτικής και
γεωστρατηγικής της Ε.Ε. Η από-
φαση του κ. Αβραμόπουλου προ-
κάλεσε αίσθηση, αλλά και αν-
τιδράσεις. Ίσως περισσότερο να
εξέπληξε τον ίδιο τον κ. Πάγκαλο,
που ακόμα προσπαθεί να ξεχάσει
το περίφημο «ο κ. Τίποτα»...

QUIZ: 
Την μη επανεκλογή

ποιου δημάρχου του
ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγά-
γει σε «στοίχη-
μα» το Μαξί-

μου;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Hταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει
η θύελλα. Το τελευταίο διάστημα

στην κορυφή του παγόβουνου
υπήρχε μια ισορροπία αμοιβαίας
καχυποψίας του πρώην και του νυν
προέδρου. Το περιβάλλον μάλιστα
του δεύτερου –υπό το  φάσμα της
συντριβής στις ευρωεκλογές–
δείχνει στοιχεία πανικού. Το πείραμα
της Ελιάς αφυδατώθηκε νωρίς. Η
ΔΗΜ.ΑΡ. τράβηξε το δικό της δρόμο
και οι «58» όταν είδαν ότι δια του
σταυρού δεν είχαν σίγουρη εκλογή
δικών τους, απεσύρθησαν. 
Φυσικά η ρήξη κορυφής δεν έγινε
και τόσο ξαφνικά. Είχε προηγηθεί
μια μεγάλη περίοδος, κατά την
οποία ο Γιώργος Παπανδρέου θε-
ωρούσε ότι την προσπάθεια της
κυβέρνησής του για τη σωτηρία
της χώρας, την οποία συνέχισαν
στην ίδια γραμμή οι επόμενοι κυ-
βερνώντες, όπως λέει, όχι μόνο
δεν την αναγνωρίζουν αλλά το λι-
γοστό έργο που σε δύσκολές συν-
θήκες παρήχθη εκείνη την περίοδο
οι υπουργοί της συγκυβέρνησης
το αποψιλώνουν. Αιτία πολέμου
υπήρξε και η αξιοποίηση του πρώην
υπουργού Οικονομικών της κυ-
βέρνησης Καραμανλή, Παπαθα-
νασίου στα ΕΛΠΕ, καθώς ο κ. Πα-
πανδρέου τον θεωρεί από τους βα-
σικούς υπεύθυνους για την κατε-
στραμμένη οικονομία που παρέλαβε.
Φυσική εξέλιξη, λοιπόν, ήταν η μη
συμμετοχή του στην ιδρυτική δια-
κήρυξη της Ελιάς, πόσο μάλιστα
εφόσον ουδέποτε εζητήθη η γνώμη
του για το όλο εγχείρημα. Αν όμως

στην κορυφή υπάρχει ο ευδιάκριτος
διχασμός, στη βάση του κόμματος
επικρατεί κατάσταση κινούμενης
άμμου. Ένα πρώτο, σημαντικό σε
μέγεθος τμήμα, κυρίως κρατικο-
δίαιτων συνδικαλιστών, κατευθύν-
θηκε προς ΣΥΡΙΖΑ, είτε ελπίζοντας
σε μια ολική επαναφορά στο πα-
ρελθόν είτε επειδή γοητεύτηκε από
την αντιμνημονιακή ρητορική. Ένα
άλλο τμήμα έχει παραμείνει κοντά
στη σημερινή ηγεσία, είτε επειδή
συμφωνεί με τις πολιτικές επιλογές
της είτε επειδή η συμμετοχή στην
διακυβέρνηση έχει και άμεσα,
κυρίως προσωπικά, οφέλη. Γύρω
από τον Γ. Παπανδρέου συσπειρώ-
νονται, εκτός των βουλευτών της
επιρροής του, και μια ομάδα στε-
λεχών που πιστεύουν ότι ο πρώην
πρωθυπουργός θυσίασε το πολιτικό
κεφάλαιο και του κόμματος και το
προσωπικό του, για τη σωτηρία
της χώρας. Ωστόσο, όλες αυτές οι
ομάδες είναι μόνο ένα τμήμα των
πρώην ψηφοφόρων του Κινήματος.
Ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών,
σχεδόν το ένα τρίτο του εκλογικού
σώματος, στέκεται έξω από τους
υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς
και αποτελεί την αδιευκρίνιστη
ψήφο στις δημοσκοπήσεις. Αυτοί
οι πολίτες, οι πλειοψηφία των
οποίων ανήκει ιδεολογικά στην
Κεντροαριστερά αλλά δεν γοητεύεται
από τα υπάρχοντα κόμματα, αν
βρει την ηγεσία ή το σχηματισμό
που θα την εκφράσει, ίσως είναι η
μαγιά που θα κάνει το ποιοτικό
άλμα προς το μέλλον. 

Το ΠΑΣΟΚ στους 
…πέντε ανέμους
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ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον πρώην υπουργό
για τις μίζες από τα εξοπλιστικά, μετά την
κλήση σε απολογία της συζύγου του, από
την οποία ζητήθηκαν εξηγήσεις για την προ-
έλευση ποσού 1,3 εκατ. ευρώ. Οι λογαριασμοί
θα ανοίξουν. Ο ασκός του Αιόλου; 

Προβλήματα

Μήνυμα στους… απρόθυμους

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο πρώην υπουργός γίνεται ο πρώτος βουλευτής
της Ν.Δ. που ρισκάρει την... ασφάλεια της
έδρας του για να είναι υποψήφιος ευρωβου-
λευτής στις εκλογές του Μαΐου, μετά το ασυμ-
βίβαστο που όρισε ο Αντώνης Σαμαράς.
Έτοιμος να σηκώσει τον... σταυρό του! 

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)



T
ο μέτρο συλλογής αποδείξεων
αφορά μισθωτούς, συνταξι-
ούχους και τους εργαζόμενους
που αμείβονται με «μπλοκάκι»

και φορολογούνται με την κλίμακα
των μισθωτών. Προκειμένου το ποσό
μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση
την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων
να διατηρηθεί ακέραιο, ο φορολογού-
μενος απαιτείται να προσκομίσει απο-
δείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου
και φορολογούμενου ατομικού εισο-
δήματος και μέχρι του ποσού των
10.500 ευρώ. 
Οι φορολογούμενοι, κατά τη συμπλή-
ρωση της φορολογικής δήλωσης, θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι το συνολικό
ποσό των αποδείξεων λιανικής πώ-
λησης ή παροχής υπηρεσιών δηλώνεται
στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του
εντύπου Ε1. 
Το μέτρο των αποδείξεων ισχύει μόνο
για τα εισοδήματα από μισθωτές υπη-
ρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι αν οι μισθωτοί
ή συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα και
από άλλες πηγές, για παράδειγμα ει-
σοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να
έχουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα
του εισοδήματος που προέρχεται από
μισθωτές υπηρεσίες. Αν, για παράδειγμα,
ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ
από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300 x
12), από ενοίκια οι αποδείξεις που θα
πρέπει να δηλώσει είναι 1.500 ευρώ
(6.000 x 25%). 
Υποχρέωση να παρουσιάσουν δαπάνες
με αποδείξεις έχουν φέτος και οι επι-
τηδευματίες που θα φορολογηθούν με
την κλίμακα των μισθωτών. Πρόκειται
για φορολογούμενους-μισθωτούς που
αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών
και πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις: 
3 Έχουν συνάψει έγγραφες συμβάσεις

εξαρτημένης εργασίας με τους ερ-

γοδότες στους οποίους παρείχαν τις
υπηρεσίες τους.

3 Έχουν έως τρεις εργοδότες ή έχουν
περισσότερους από 3 εργοδότες,
αλλά ποσοστό τουλάχιστον 75% των
αμοιβών που εισέπραξαν προήλθε
από έναν μόνο εργοδότη (φυσικό
πρόσωπο ή και νομικό πρόσωπο). 

Επιβάλλεται φορολογική «ποινή» 22%
σε όσους δεν συγκέντρωσαν το απαι-
τούμενο ποσό αποδείξεων. 
Για παράδειγμα, για εισόδημα 20.000
ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις.
Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000
αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες,
τότε πέρα από τονφόρο που θα πλη-
ρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο
φόρο 2.000 x 22% = 440 ευρώ επιπλέον. 
Η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδεί-
ξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού
εισοδήματος ισχύει για ετήσια ποσά ει-
σοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Για
όσους έχουν εισοδήματα άνω των
42.000 ευρώ, θα πρέπει το 2013 να
είχαν μαζέψει αποδείξεις συνολικής
αξίας 10.500 ευρώ. 

Οι δαπάνες των συζύγων
Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες
που έχουν πραγματοποιηθεί υπολο-
γίζονται αθροιστικά και για τους δύο
συζύγους μόνον εφόσον έχουν περι-
ληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και
επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων
ανάλογα με το δηλούμενο και φορο-
λογούμενο ατομικό εισόδημα της εμ-
πρόθεσμης δήλωσής τους. 

Ποιοί δεν υποχρεούνται για
προσκόμιση αποδείξεων
Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση
αποδείξεων δαπανών: 
-Υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτε-
ρικών και των λοιπών δημόσιων πο-
λιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης
Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπη-
ρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του
Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και
υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνο-
μοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα
οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία
τους στις Βρυξέλλες. 
3 Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.
3 Όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά κα-

ταστήματα.
3Φυλακισμένοι.
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Ο φορολογούμενος
απαιτείται να προσκομίσει
αποδείξεις σε ποσοστό
10% του δηλούμενου 
και φορολογούμενου
ατομικού εισοδήματος 
και μέχρι του ποσού 
των 10.500 ευρώ

Οι αποδείξεις που μετράει η εφορία4

Στο 100% της αξίας τους θα «μετρούν» τελικά 
οι αποδείξεις από τα σούπερ μάρκετ και τα πρατήρια
καυσίμων και το 2014. Με απόφαση του
υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη,
ορίζεται ότι και κατά την τρέχουσα χρήση 
οι αποδείξεις που απαιτείται να προσκομίσει 
ο φορολογούμενος από αγορές ειδών διατροφής 
και καυσίμων θα υπολογίζονται στο σύνολό τους. 

ΠΟΙΕΣ «ΜΕΤΡΟΥΝ» ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΚΑΙ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει
στις 20 Μαρτίου το Taxisnet

Μέχρι 28/3 η υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων

Σε 6 ημέρες θα ανοίξει η ηλε-
κτρονική εφαρμογή για την υπο-

βολή των φορολογικών δηλώσεων
8.500.000 πολιτών και επιχειρήσεων,
από τη στιγμή τουλάχιστον που τα
λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα
ασφαλιστικά ταμεία αποστείλουν σε
ηλεκτρονική ή στη χειρόγραφη τις
βεβαιώσεις αποδοχών της χρονιάς. 
Για να μην υπάρξουν έτσι φαινόμενα
«συνωστισμού» στο Taxisnet, αλλά
και στα γκισέ των εφοριών για τυχόν
επανέλεγχο, οι φορολογούμενοι μπο-
ρούν από τις 20 Μαρτίου να υπο-
βάλλουν και να οριστικοποιούν τις
δηλώσεις τους, χωρίς το φόβο ότι
θα κληθούν να πληρώσουν νωρίς
τους φόρους τους, αφού οι πληρωμές
θα ξεκινήσουν μετά την 1η Ιουλίου. 
Στο υπουργείο Οικονομικών διαμη-
νύουν ότι δεν θα δίδεται καμία πα-
ράταση λόγω «συνωστισμού» και
«τεχνικών προβλημάτων» από φέτος. 
Με βάση το φορολογικό ημερολόγιο: 
- Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (Ε1) από όλους τους
φορολογούμενους θα ξεκινήσει από
τις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολο-
κληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014. Η
λήξη 1ης δόσης πληρωμής θα είναι
στις 31/7/2014, της δεύτερης στις
30/9/2014 και της τρίτης στις
30/11/2014. Άρα, όσο και αν καθυ-
στερήσουν, αφού η εκκαθάριση γίνεται
ηλεκτρονικά πλέον, δεν θα πετύχουν
να παρατείνουν τις ημερομηνίες πλη-
ρωμής των φόρων τους. 
Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει
ανακοινώσει προθεσμίες υποβολής
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,

όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. 
Ωστόσο, μετά την ηλεκτρονική υπο-
βολή της φορολογικής δήλωσης,
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται και ο
φόρος θα προκύπτει αυτόματα. Αν η
δήλωση είναι λανθασμένη, ο φόρος
δεν ακυρώνεται, αλλά πληρώνεται.
Στη συνέχεια όμως, ο φορολογού-
μενος μπορεί να υποβάλει τροπο-
ποιητική ή συμπληρωματική δήλωση,
για νέα εκκαθάριση φόρου. 
Αν σπεύσουν νωρίς να υποβάλουν
τη δήλωση, θα πάρουν νωρίς και το
επίδομα τέκνων. Οι φορολογούμενοι
με ένα ή και περισσότερα παιδιά μπο-
ρούν να υποβάλουν αίτημα οικογε-
νειακού επιδόματος, μέσω του ta-
xisnet, αμέσως μετά την οριστική
υποβολή της φορολογικής τους δή-
λωσης Ε1. Οι προθεσμίες λήγουν
στο τέλος του έτους. 
Eργοδότες και όσοι έχουν καταβάλλει
αμοιβές σε μισθωτούς ελεύθερους
επαγγελματίες κ.λπ., οφείλουν μέχρι
τις 28/03 να συμπληρώσουν ηλε-
κτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών. 

Νέα εποχή στις
φορολογικές δηλώσεις
Νέα εποχή στις φορολογικές δηλώσεις
εισάγει το υπουργείο Οικονομικών,
καθώς τη φετινή χρονιά 6 εκατομμύρια
φορολογούμενοι θα κληθούν να κα-
ταθέσουν προσυμπληρωμένες δη-
λώσεις. 
Ειδικότερα, οι προσυμπληρωμένες
δηλώσεις θα εμφανίζονται έτοιμες
στον υπολογιστή του φορολογού-
μενου. 
Μάλιστα, οι φορολογούμενοι δεν θα
έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης

στους προσυμπληρωμένους αριθμούς
που θα εμφανίζονται στη δήλωση,
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομικών. 
Αυτό, αναμένεται να οδηγήσει σε ση-
μαντικά προβλήματα σε περίπτωση
λανθασμένης ή ελλιπούς ανταπό-
κρισης των εργοδοτών στις φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις, καθώς
σε μια τέτοια περίπτωση, τις συνέπειες
από το λάθος, εκτός από τον εργοδότη
θα τις υφίσταται και ο εργαζόμενος,
δεδομένου ότι δεν θα μπορεί να υπο-
βάλλει σωστά τη φορολογική του
δήλωση. 
Για να καταστεί δυνατή η προσυμ-
πλήρωση των δηλώσεων οι εργοδότες
και όσοι έχουν καταβάλλει αμοιβές
σε μισθωτούς ελεύθερους επαγγελ-
ματίες κ.λπ., οφείλουν μέχρι τις 28/03
να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τις
βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων,
αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
και εισοδημάτων από εμπορικές επι-
χειρήσεις. 
Αυτή την πληροφορία, το υπουργείο
Οικονομικών θα την χρησιμοποιήσει
για να την ενσωματώσει στις δηλώσεις
των φορολογουμένων. Κι όπως προ-
ειδοποιεί το ίδιο το υπουργείο Οικο-
νομικών: «Σε περίπτωση απουσίας
ηλεκτρονικής πληροφόρησης από
τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα,
η υποβολή της δήλωσης ΦΕΦΠ έτους
2014 των αντισυμβαλλομένων (υπαλ-
λήλων, συνταξιούχων, προμηθευτών
υπηρεσιών κ.λπ.) θα είναι δυσχερής
μέχρι την αποστολή σχετικού ηλε-
κτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από
τους υπόχρεους. 

1. ΑΚΙΝΗΤΑ
3 Ενοίκια κατοικιών
3 Ύδρευση
3 Δημοτικά τέλη
3 Αποχέτευση
3Υπηρεσίες 

κοινοχρήστων
3Συντήρηση 

ανελκυστήρα
3Κηπουρός
3Καθαρισμός 

πολυκατοικίας
3Απόφραξη κεντρικής

αποχέτευσης
3Συντήρηση καυστήρα

κεντρικής 
θέρμανσης

3Ηλεκτρικό ρεύμα
3Υγραέριο
3Φυσικό αέριο
3Πετρέλαιο 

Θέρμανσης
3Κάρβουνα – 

καυσόξυλα

2. ΥΓΕΙΑ
3Φάρμακα
3Φαρμακευτικά προ-

ϊόντα (π.χ. θερμόμε-

τρο, οινόπνευμα)
3Θεραπευτικές συ-

σκευές (π.χ. ακου-
στικά βαρηκοΐας,
συσκευή μέτρησης
ζαχάρου, 
πιεσόμετρο)

3Ιατρικές υπηρεσίες
3Οδοντιατρικές υπη-

ρεσίες
3Φυσιοθεραπεία
3Μικροβιολογική 

εξέταση
3Ακτινογραφία
3Υπέρηχος
3Τεστ ΠΑΠ
3Μαστογραφία
3Νοσοκομειακή 

περίθαλψη
3Αποκλειστική 

νοσοκόμα

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3Αγορά αυτοκινήτων
3Αγορά μοτοποδήλα-

των – μοτοσικλετών
3Αγορά σαφών 

αναψυχής

3Τέλη κυκλοφορίας
3Διόδια
3Εισιτήρια σε τρένα,

αεροπλάνα, πλοία,
αστικές συγκοινω-
νίες

3Δημόσιες ταχυδρο-
μικές υπηρεσίες 

3Υπηρεσίες ιδιωτικών
ταχυδρομείων
(courier)

3Σταθερή τηλεφωνία
3Κινητή τηλεφωνία
3Πρόσβαση στο 

διαδίκτυο
3Συνδρομητική 

τηλεόραση

4. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3Δίδακτρα ιδιωτικών

σχολείων
3Ασφάλισης κατοι-

κίας
3Ασφάλισης υγείας
3Ασφάλιστρα αυτοκι-

νήτου – δικύκλων
3Άλλες ασφαλίσεις
3Φωτοβολταϊκά

4 Οι αποδείξεις που δεν μετράνε

Αποδείξεις: Τί πρέπει να προσέξετε για να μην πληρώσετε «ποινή»

3Διατροφή
3Τρόφιμα
3Μη αλκοολούχα πο-

τά (ροφήματα, ανα-
ψυκτικά, χυμούς,
νερό)

3Κρασιά, αλκοολού-
χα ποτά

3Καπνός
3Τσιγάρα, πούρα
3Υφάσματα
3Ρούχα  
3Αξεσουάρ ένδυσης
3Παπούτσια
3Επιδιορθώσεις 

υποδημάτων
3Μεταποίηση ρούχων
3Καθαρισμός 

ενδυμάτων
3Επισκευή και Συντή-

ρηση κατοικίας
3Υλικά οικοδομής

(π.χ. χρώματα, 
στόκος)

3Εργασίες 
υδραυλικού

3Εργασίες 
ηλεκτρολόγου

3Κλειδαράς
3Εργασίες ελαιοχρω-

ματιστή
3Είδη νοικοκυριού
3Έπιπλα
3Φωτιστικά
3Διακοσμητικά 
3Χαλιά – μοκέτες
3Υφάσματα κουρτίνας
3Στρώμα
3Μαξιλάρια
3Σεντόνια 
3Κουβέρτες
3Πετσέτες
3Ηλεκτρικές συσκευές

(ψυγεία, πλυντήρια,
κουζίνες, φούρνοι,
κλιματιστικά και θερ-
μάστρες)

3Μικρές οικιακές 
συσκευές

3Επισκευή ηλεκτρι-
κών συσκευών

3Πιάτα – 
μαχαιροπήρουνα

3Υαλικά 
3Σκεύη κουζίνας
3Εργαλεία 
3Είδη κηπουρικής

3Εξαρτήματα (π.χ.
λαμπτήρες, μπατα-
ρίες)

3Είδη καθαρισμού
3Οικιακές υπηρεσίες

(οικιακή βοηθός,
φύλαξη παιδιών
στο σπίτι)

3Φύλαξη και καθαρι-
σμός χαλιών

3Μεταφορές
3Ανταλλακτικά 

αυτοκινήτου
3Ελαστικά
3Λιπαντικά
3Πυροσβεστήρας
3Καύσιμα
3Σέρβις αυτοκινήτου

- μοτοσικλέτας
3Πλύσιμο αυτοκινήτου
3Βαφή αυτοκινήτου
3Βουλκανιζατέρ
3Μίσθωση ταξί
3Μεταφορές 

πραγμάτων
3Αναψυχή – Πολιτιστι-

κές δραστηριότητες
3Ράδιο CD
3Τηλεοράσεις
3Δορυφορική κεραία
3Αποκωδικοποιητής
3Συσκευή GPS
3Ψηφιακή κορνίζα
3Φωτογραφική 

μηχανή
3Βιντεοκάμερες
3Ηλεκτρονικοί Υπο-

λογιστές
3Μέσα εγγραφής

ήχου – εικόνας
3Επισκευές συσκευών
3Μουσικά όργανα
3Ηλεκτρονικά παιχνί-

δια
3Παιχνίδια (κούκλες,

ποδήλατα, παζλ)
3Είδη άθλησης
3Άνθη
3Τροφές και είδη για

κατοικίδια ζώα
3Κτηνιατρικές υπη-

ρεσίες
3Γυμναστήρια
3Σχολές χορού
3Ωδεία
3Μαθήματα ποδο-

σφαίρου – μπάσκετ

3Μαθήματα κολύμ-
βησης

3Λούνα παρκ
3Internet cafe
3Κινηματόγραφος
3Θέατρα
3Μουσεία
3Εκτυπώσεις φωτο-

γραφίας
3Ενοικίαση DVD
3Βιβλία
3Εφημερίδες
3Περιοδικά
3Γραφική ύλη
3Σχολικά είδη
3Πακέτο διακοπών
3Δίδακτρα φροντι-

στηρίων και ξένων
γλωσσών

3Εστιατόρια
3Ταβέρνες
3Ζαχαροπλαστεία
3Καφενεία
3Μπαρ
3Νυχτερινά κέντρα
3 Έξοδα ξενοδοχείων

– Κουρεία – κομμω-
τήρια

3Ηλεκτρική ξυριστι-
κή μηχανή

3Πιστολάκι μαλλιών
3Είδη ατομικής

φροντίδας
3Κοσμήματα – 

ρολόγια
3Είδη ταξιδιού
3Είδη καπνιστού
3Παιδικό καροτσάκι
3Παιδικό κάθισμα

αυτοκινήτου
3Οίκοι ευγηρίας
3Βοήθεια ηλικιωμέ-

νων στο σπίτι
3Τραπεζικές υπηρεσίες
3Υπηρεσίες 

χρηματιστών
3Υπηρεσίες συμβού-

λων φορολογίας
3Δικηγόροι
3 Έξοδα θρησκευτι-

κών τελετών (κη-
δείες)

3Υπηρεσίες 
μεσιτικών γραφείων

3Αγγελίες 
σε εφημερίδες

3Φωτοτυπίες
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Μια τέτοια αναμέτρηση θα αποτελούσε
τραγωδία για τη χώρα, καθώς η απειλή

του εμφυλίου πολέμου και του διαμελισμού
θα μεγάλωνε. Δεν είναι όμως προς το συμφέρον
ούτε της Ρωσίας ούτε της Δύσης. Αντίθετα,
το κοινό συμφέρον των Ρώσων, των Ευρωπαίων
και των Αμερικανών είναι να παραμείνει η
Ουκρανία ενωμένη και να αποφύγει τόσο
τον εμφύλιο όσο και τη χρεοκοπία. 
Λίγο πριν από την πτώση του προέδρου Για-
νουκόβιτς, υπήρχαν ενδείξεις ότι η Ε.Ε. και
η Ρωσία μπορούν να συνεργαστούν. Τις δια-
πραγματεύσεις με τον Γιανουκόβιτς, που
οδήγησαν σε μια βραχύβια συμφωνία, τις
έκαναν τρεις υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε.,
μαζί με τον Ρώσο απεσταλμένο Βλαντίμιρ
Λουκίν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. 
Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι ορατά τα εμπρηστικά
συστατικά για μια αντιπαράθεση Ανατολής-
Δύσης με έπαθλο την Ουκρανία. Από την
αρχή της κρίσης, η σύμβουλος Εθνικής Ασφα-
λείας Σούζαν Ράις προειδοποίησε ότι θα ήταν
σοβαρό λάθος της Ρωσίας να στείλει στρα-
τεύματα στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
εξέφραζε την οργή του για την ευκολία με
την οποία κατέρρευσε η συμφωνία που είχε
συναφθεί και κατηγορούσε τα πλήθη στο
Κίεβο ότι καθοδηγούνται από ένοπλους εξ-
τρεμιστές και χούλιγκαν. Ένα τέτοιο λεξιλόγιο
θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια ρωσική
επέμβαση.  Πίσω από αυτή την εμπρηστική
γλώσσα κρύβεται μια πραγματική σύγκρουση
συμφερόντων. Πολλοί Ρώσοι δυσκολεύονται
να δεχθούν ότι η Ουκρανία είναι μια ανεξάρτητη
χώρα. Και ενώ η κυβέρνηση Πούτιν έχει
δεχθεί τη νομική πραγματικότητα της ανε-
ξαρτησίας της Ουκρανίας, θεωρεί τη χώρα
ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της και

μέρος της φυσικής σφαίρας επιρροής της.
Η Ε.Ε., πάλι, έχει επιφυλάξεις για την ένταξη
της Ουκρανίας στους κόλπους της, αφού φο-
βάται τις επιπτώσεις που θα είχε η ένταξη
μιας ακόμη φτωχής χώρας. Τόσο οι Ευρωπαίοι
όσο και οι Αμερικανοί, όμως, θεωρούν ση-
μαντικό να υπερασπιστούν τη δημοκρατία
και την αυτοδιάθεση στην Ουκρανία. 

Ψυχροπολεμική
συνωμοσιολογία
Κάθε πλευρά έχει μια συνωμοσιολογική αν-
τιμετώπιση για τον ρόλο της άλλης. Οι Ρώσοι
έβλεπαν πίσω από τις διαδηλώσεις στο Κίεβο
το χέρι των δυτικών μυστικών υπηρεσιών.
Η Δύση πιστεύει ότι ο Γιανουκόβιτς και οι
άνθρωποί του ήταν πιόνια της Μόσχας. Αυτό
δεν είναι το καλύτερο υπόβαθρο για την οι-
κοδόμηση μιας διεθνούς συνεργασίας. Κι
όμως, αυτό πρέπει να γίνει –για το καλό
όλων.  
Ένας εμφύλιος στην Ουκρανία θα αποτελούσε
καταστροφή για τη Ρωσία: η βία και οι πρό-
σφυγες θα διέσχιζαν τα σύνορα. Οι ναυτικές
βάσεις της Ρωσίας στην Κριμαία, η οποία
ανήκει στην Ουκρανία, θα ετίθεντο σε κίνδυνο.
Και οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση θα δη-
λητηριάζονταν. Η Ρωσία θα κινδύνευε να
εμπλακεί πάλι σε έναν Ψυχρό Πόλεμο με τη
Δύση –αλλά αυτή τη φορά χωρίς την προστασία
των δορυφόρων της. Μια Ουκρανία σε πόλεμο
θα αποτελούσε καταστροφή και για την Ε.Ε.
Αν συνυπολογιστεί και η Συρία, αυτό θα
σήμαινε ότι η Ε.Ε. θα ήταν αντιμέτωπη με
έναν πόλεμο τόσο στα νότια όσο και στα
ανατολικά σύνορά της. Η οικονομική κατάρ-
ρευση της Ουκρανίας και η χρεοκοπία της
θα κατέστρεφαν, επίσης, τόσο τη Ρωσία όσο
και την Ε.Ε. Μια συνεργασία της Ρωσίας με
τη Δύση προϋποθέτει αμοιβαίες παραχωρήσεις.

Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. πρέπει
να αναγνωρίσουν τις ανη-
συχίες της Ρωσίας και να
δεσμευτούν ότι δεν θα προ-
σφερθεί στο εγγύς μέλλον
στην Ουκρανία η προοπτική
ένταξής της στο ΝΑΤΟ. Και
οι Ρώσοι πρέπει να άρουν
τις αντιρρήσεις τους για
την ένταξη της Ουκρανίας
στην Ε.Ε. –κάτι, άλλωστε,
για το οποίο οι Βρυξέλλες
δεν βιάζονται καθόλου... 

ΑΠΟΨΗ

Εν μέσω της ευφορίας και της σύγχυσης για το μέλλον
της Ουκρανίας, οι κίνδυνοι για μια νέα αναμέτρηση
μεταξύ Ρωσίας και Δύσης αυξάνονται. 

Γράφει ο ΓΚΙΝΤΕΟΝ ΡΑΧΜΑΝ

Μ
ε τα ρωσικά στρα-
τεύματα να έχουν
εισβάλει τώρα στην
Κριμαία, εκείνες οι

φήμες επαληθεύονται. Στρατιω-
τικοί εμπειρογνώμονες σημει-
ώνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο
η Ρωσία κινήθηκε εναντίον του
γείτονά της, δείχνει ότι η επι-
χείρηση είχε προετοιμαστεί πολ-
λές εβδομάδες πριν, με τη συμ-
μετοχή και των μυστικών υπη-
ρεσιών (FSB). 
«Δεν οργανώνεις μια τέτοια επι-
χείρηση σε μια μέρα», λέει ο οι-
κονομολόγος Γιόχαν Λίμπεκ,
που υπηρέτησε ως αξιωματούχος
της στρατιωτικής αντικατασκο-
πείας στις σουηδικές ένοπλες
δυνάμεις κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού Πολέμου. «Όλα αυτά
ήταν προσχεδιασμένα ώστε να
συμβούν αμέσως μετά το τέλος
των Αγώνων». 
Όταν ένοπλοι άγνωστης ταυτό-
τητας κατέλαβαν την περασμένη

εβδομάδα το κτίριο του περιφε-
ρειακού κοινοβουλίου της Κρι-
μαίας, κανείς δεν καταλάβαινε
τί ακριβώς είχε συμβεί. Μόλις
το περασμένο Σάββατο το πρωί
η κυβέρνηση της Μόσχας ξεκα-
θάρισε τα πράγματα, διευκρινί-
ζοντας ότι στήριζε τον Σεργκέι
Αξιόνοφ, τον νέο φιλορώσο πρω-
θυπουργό της Κριμαίας. Ο τε-
λευταίος είχε ζητήσει τη βοήθεια
της Μόσχας με το επιχείρημα ότι
ένοπλοι από το Κίεβο είχαν επι-
χειρήσει να καταλάβουν το
υπουργείο Εσωτερικών της Κρι-
μαίας. Η τοπική αστυνομία και
κάτοικοι δηλώνουν πλήρη άγνοια
για το γεγονός αυτό. Ο Πούτιν,
πάντως, έσπευσε να ζητήσει και
να λάβει εξουσιοδότηση από το
Κοινοβούλιο για να στείλει στρατό
στην Ουκρανία. 
Την ίδια ώρα, ομάδες ρωσόφω-
νων στην ανατολική Ουκρανία
οργάνωναν διαμαρτυρίες εναντίον
της κεντρικής κυβέρνησης. Σύμ-

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 

Το χρονικό μιας προαπο

Σύγκρουση συμφερόντων

Τις παραμονές
των Χειμερινών
Ολυμπιακών
Αγώνων του Σότσι,
τον περασμένο
μήνα, πολλοί
διανοούμενοι
στη Μόσχα
προσπαθούσαν
να δουν την καλή
πλευρά της ζωής.
Κάποιες φήμες
όμως
κυκλοφορούσαν
ήδη ότι ο πρόεδρος
Πούτιν ετοίμαζε
κάποια επιθετική
κίνηση και ότι μετά
τους αγώνες «κάτι
τρομερό θα
συμβεί»...

Αναδημοσίευση από τους

Από τους
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ΟΑμερικανός πρεσβευτής περίμενε τον
περασμένο Νοέμβριο έξω από το γραφείο

του τότε προέδρου Γιανουκόβιτς, πιστεύοντας
ότι θα άκουγε την απόφασή του με την
οποία η χώρα θα ερχόταν πιο κοντά στη
Δύση. Ξαφνικά, βγήκε από το γραφείο ο
Σέρχι Λιοβότσκιν, ο προσωπάρχης του προ-
έδρου, και του είπε τη δυσάρεστη είδηση:
«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μόλις είδα τον
πρόεδρο. Μου είπε ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο
πρέπει να παγώσει». 
Ο πρεσβευτής ρώτησε τότε πώς ο πρόεδρος
σκόπευε να εξηγήσει αυτή τη στροφή στα
46 εκατομμύρια των Ουκρανών. «Δεν έχω
ιδέα», απάντησε ο Λιοβότσκιν. «Δεν νομίζω
πως υπάρχει plan B, εκτός αν περιλαμβάνει
μια ντάτσα έξω από τη Μόσχα». 
Ο διάλογος αυτός κατέστησε σαφές στις
ΗΠΑ ότι έπρεπε να ετοιμάσουν εκείνες ένα
plan B. Τα δύο τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση
Ομπάμα είχε αφήσει την Ευρώπη να πάρει
την πρωτοβουλία στο χειρισμό της φιλοδυτικής
πολιτικής και οικονομικής στροφής της
πρώην σοβιετικής δημοκρατίας. Τώρα, η
Ουάσινγκτον έπρεπε να
αλλάξει σχέδια.  Η από-
φαση του Λευκού Οίκου
να βασιστεί στην Ευρώπη
για τη σύσφιξη των δε-
σμών με την Ουκρανία
ήταν αποτέλεσμα ενός
δόγματος της εξωτερικής
πολιτικής που έχει στόχο
να αποκτήσουν οι διε-
θνείς εταίροι των ΗΠΑ
μεγαλύτερες ευθύνες
απέναντι στις παγκόσμιες
προκλήσεις. Ύστερα από
μια δεκαετία δαπανηρών
πολέμων, οι ΗΠΑ θα μπο-
ρούσαν έτσι να αφοσιω-
θούν σε εγχώρια θέματα.
Επιπλέον, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι
αμφέβαλλαν ότι ο Γιανουκόβιτς επεδίωκε
πραγματικά να στρέψει τη χώρα του προς
την Ευρώπη. Λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν
ότι η Ουκρανία πρέπει να αποτελεί μια αμε-
ρικανική προτεραιότητα.
z Η κυβέρνηση Ομπάμα δεν ήθελε, άλλωστε,
να δώσει την εντύπωση ότι το σύμφωνο
της Ουκρανίας με την Ε.Ε. ήταν μέρος ενός
ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. 

Στερνή μου γνώση...
Ακόμη και την ώρα που ρωσικά στρατεύματα
προήλαυναν στην Κριμαία, αξιωματούχοι
της αμερικανικής κυβέρνησης εξέφραζαν
την πεποίθηση ότι τα πράγματα δεν θα ήταν
διαφορετικά αν η χώρα τους είχε αναλάβει
εξ’ αρχής ένα μεγαλύτερο ρόλο. «Ο Γιανου-
κόβιτς έφυγε και η νέα κυβέρνηση είναι πιο
κοντά στη Δύση», είπε ένας αξιωματούχος.
«Αυτό δεν συνιστά κέρδος για τη Ρωσία». 
Το τελευταίο πράγμα που ήθελε η κυβέρνηση

Ομπάμα ήταν άλλη μια κρίση με τη Ρωσία.
Οι σχέσεις τους είχαν ήδη επιδεινωθεί λόγω
της στήριξης του Πούτιν στον Άσαντ και της
απόφασης της Μόσχας να χορηγήσει πολιτικό
άσυλο στον Έντουαρντ Σνόουντεν. 
Η Ρωσία άρχισε να πιέζει την Ουκρανία να
απορρίψει το σύμφωνο μειώνοντας τις ει-
σαγωγές της από τη χώρα. 
Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε
τους Ευρωπαίους ότι δεν δίνουν αρκετή
προσοχή στο θέμα. Οι τελευταίοι, όμως,
άρχισαν να ανησυχούν πραγματικά μόνο
τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η Αρμενία
αποχώρησε από τις συνομιλίες για ένα εμ-
πορικό και πολιτικό σύμφωνο με την Ε.Ε.
και εντάχθηκε στην τελωνειακή ένωση που
οργανώνει η Ρωσία. 

Ευρωπαϊκή ολιγωρία
Σύμφωνα με ορισμένους διπλωμάτες, η
ικανότητα της Ε.Ε. να επηρεάζει τις αποφάσεις
του Κιέβου αποδυναμώθηκε και από τις
εσωτερικές διαιρέσεις της. Ορισμένα κράτη
πίστευαν ότι το εμπόδιο σε μια τελική συμ-

φωνία του Κιέβου με
την Ευρώπη δεν ήταν
τόσο οι ρωσικές πιέσεις,
όσο η επιμονή της Ευ-
ρώπης να αποφυλακι-
στεί η πρώην πρωθυ-
πουργός, Γιούλια Τιμο-
σένκο, προκειμένου να
μεταβεί στο Βερολίνο
για θεραπεία. 
Αμερικανοί αξιωμα-
τούχοι πιστεύουν ότι
οι Ρώσοι έπεισαν τελικά
τον Γιανουκόβιτς να
αλλάξει γραμμή σε μια
σειρά συναντήσεων
στο Σότσι, στις αρχές
Νοεμβρίου. Σε μια από

αυτές τις συναντήσεις, οι Ρώσοι περιέγραψαν
λεπτομερώς στην ουκρανική αντιπροσωπεία
τη ζημιά που θα προκαλούσε στην ουκρανική
οικονομία μια συμφωνία με την Ε.Ε. 
Στις 21 Νοεμβρίου, η ουκρανική κυβέρνηση
ανακοίνωσε τελικά ότι κάνει πίσω. Μια
εβδομάδα αργότερα, στο Βίλνιους της Λι-
θουανίας, ο Γιανουκόβιτς πρότεινε στον Βαν
Ρομπάι και τον Μπαρόζο να γίνουν τριμερείς
συνομιλίες με τη συμμετοχή και της Ρωσίας,
προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα
βήματα. Αλλά οι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι
της Ε.Ε. αρνήθηκαν να δώσουν στη Μόσχα
λόγο για μια διμερή συμφωνία. Κι έτσι, ξε-
κίνησαν οι διαδηλώσεις με τη γνωστή κα-
τάληξη. 
Τώρα, η κυβέρνηση Ομπάμα ετοιμάζεται
να επιβάλει κυρώσεις ως αντίποινα στη
ρωσική επέμβαση. «Δεν αφήνουμε πλέον
την πρωτοβουλία στην Ευρώπη», δήλωσε
ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

φωνα με πηγές που πρόσκεινται
στις ρωσικές υπηρεσίες ασφα-
λείας, πράκτορες της FSB προ-
ετοίμαζαν εδώ και εβδομάδες
στις ουκρανικές πόλεις αυτά που
έλαβαν χώρα τελικά το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο. 

Ρωσικός «δάκτυλος»
Ενας ξένος διπλωμάτης με έδρα
τη Μόσχα, που χειρίζεται τις σχέ-
σεις της χώρας του με τις ρωσικές
υπηρεσίες ασφαλείας, πιστεύει
ότι Ρώσοι πράκτορες έλαβαν μέ-
ρος και στις διαδηλώσεις του
Κιέβου, τόσο στο πλευρό των
διαδηλωτών όσο και στο πλευρό
των Μπερκούτ, των ουκρανικών
ΜΑΤ. Ο στόχος τους ήταν να οδη-
γήσουν τα γεγονότα σε κλιμά-
κωση. 
Αξιωματούχοι της ξένης αντικα-
τασκοπείας έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι ο Πούτιν είχε
αποφασίσει πριν ακόμη από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες να απο-
μακρύνει τον Γιανουκόβιτς από
την εξουσία, καθώς πίστευε ότι
ο Ουκρανός πρόεδρος οδηγούσε
τη χώρα στη χρεοκοπία και ήταν
ανίκανος να διατηρήσει το Κίεβο
στη ρωσική σφαίρα επιρροής. 
Οι Μπερκούτ έπαιξαν αποφασι-
στικό ρόλο στην πτώση του Για-
νουκόβιτς, καθώς η αιματηρή
καταστολή των διαδηλώσεων
οδήγησε σε σκλήρυνση των δια-
δηλωτών. 
«Η διείσδυση και ο έλεγχος των
Μπερκούτ θα ήταν μια κλασική
κίνηση της FSB», λέει ο Λίμπεκ.
Μετά τη διάλυση του σώματος
αυτού από τη νέα κυβέρνηση,

οι Μπερκούτ πήγαν στην Κριμαία,
όπου το ρωσικό προξενείο τούς
μοίρασε ρωσικά διαβατήρια. 
Με τη δύναμη αυτή στην Κριμαία
και φιλορωσικές πολιτοφυλακές
να ελέγχουν την περιοχή, ήταν
εύκολο για τις ειδικές δυνάμεις
να καταλάβουν τα βασικά κυ-
βερνητικά κτίρια και τα μεγάλα
αεροδρόμια. 
Όλα αυτά συνοδεύτηκαν από μια
τεράστια εκστρατεία παραπλη-
ροφόρησης, που ξεπέρασε ακόμη

και τις συνήθεις πρακτικές των
ρωσικών Μέσων Ενημέρωσης.
Πολλοί Ρώσοι δημοσιογράφοι
αντιλαμβάνονται τώρα γιατί ο
Ρώσος πρόεδρος αντικατέστησε
λίγο πριν από τους αγώνες δύο
έγκυρους επικεφαλής κρατικών
Μέσων Ενημέρωσης με δικούς
του ανθρώπους.

Επιθετική πολιτική
Αξιωματούχοι της ρωσικής εξω-
τερικής πολιτικής επισημαίνουν
ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα
στους φιλελεύθερους και τους
siloviki, δηλαδή τους αξιωμα-
τούχους που προέρχονται από
τις μυστικές υπηρεσίες, μαινόταν
στην κυβέρνηση της Μόσχας
μέχρι πριν από λίγες ημέρες.
Φαίνεται ότι επικράτησαν τελικά
οι δεύτεροι. Και ότι ο Πούτιν πεί-
στηκε πως η επιλογή της επιθε-
τικής πολιτικής δεν θα συναντήσει
μια σοβαρή αντίδραση από τη
Δύση.
Πάντως, οι Ουκρανοί ολιγάρχες
έχουν αποφασίσει να υπερασπι-
στούν την πατρίδα τους σε πε-
ρίπτωση ρωσικής εισβολής. Ανά-
λογη δήλωση έκανε δημοσίως
ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο πιο πλούσιος
άνθρωπος στη χώρα, που απα-
σχολεί 300.000 Ουκρανούς.
Αλλοι δύο επιχειρηματίες, οι δι-
σεκατομμυριούχοι Ιγκόρ Κολο-
μοϊσκι και Σέρχι Ταρούτα, δέ-
χτηκαν την πρόταση της νέας
ηγεσίας να τεθούν επικεφαλής
των περιφερειακών κυβερνήσεων
στο Ντνιπροπετρόφσκ και το Ντο-
νέτσκ και να τις προετοιμάσουν
για την περίπτωση εισβολής... 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

φασισθείσας(;) κρίσης

Το plan B των Αμερικανών

(Πηγή: The Wall Street Journal)

Ένας ξένος
διπλωμάτης
αναφέρει ότι Ρώσοι
πράκτορες έλαβαν
μέρος και στις
διαδηλώσεις 
του Κιέβου, τόσο 
στο πλευρό 
των διαδηλωτών όσο
και στο πλευρό των
ουκρανικών ΜΑΤ, με
στόχο να οδηγήσουν
τα γεγονότα 
σε κλιμάκωση 



Η
αναρρίχηση του Γε-
νικού Δείκτη σε νέα
υψηλά 34 μηνών
και η επιβεβαίωση

της πορείας προς τις 1.400
μονάδες, παρά τα πολλά ανοι-
κτά μέτωπα, στηρίζεται στις
προσδοκίες με επίκεντρο το
«Grecovery», οι οποίες έχουν
δημιουργήσει ένα… τείχος, το
οποίο δεν αφήνει να περάσει
κανένα αρνητικό γεγονός. 
Για μερίδα των αναλυτών, η
έντονη ανοδική πορεία της
αγοράς μπορεί να ικανοποιεί
τους επενδυτές, αλλά δεν μπο-
ρεί να «δικαιολογηθεί», όταν
παραμένουν ανοικτά τα βασικά
μέτωπα στην ελληνική οικο-
νομία. 
Το ελληνικό χρηματιστήριο
εναρμονίζει την κίνησή του με
το σενάριο που προβλέπει αι-
σιόδοξες εξελίξεις και κοντινή
λήξη του πολύχρονου υφεσια-
κού κύκλου. 
Ωστόσο, οι παράγοντες που
μπορεί να μην το επιβεβαι-
ώσουν, είτε στο εσωτερικό είτε

στο εξωτερικό (πέραν της Ου-
κρανίας) είναι πολλοί, προκα-
λώντας ίσως αναπόφευκτες
και πολλαπλές αναταράξεις. 
Τα επίπεδα των 1.400-1.450
μονάδων, όπως έχει γράψει το
«ΧΡΗΜΑplus» από τις αρχές
του 2014, σύμφωνα με την τε-
χνική ανάλυση, είναι ο ανοδικός
στόχος της αγοράς. 
Οι πιθανότητες να δει το Χ.Α.
τιμές κοντά σε αυτά τα επίπεδα
είναι αυξημένες, ωστόσο τα
δύσκολα θα αρχίσουν κάπου
εκεί, όταν η αγορά θα χρειαστεί
να ενεργοποιήσει νέους κα-
ταλύτες. 
Πάντως, ξεκάθαρη βελτίωση
του ελληνικού story διαπιστώνει
η Deutsche Bank. 
“Κατά γενική ομολογία, η κα-
τάσταση της Ελλάδας είναι σα-
φές πως βελτιώνεται. Διαφαί-
νονται ενδείξεις πως η οικο-
νομία αποκτά momentum’’,
σχολιάζει χαρακτηριστικά ο
Mark Wall, επικεφαλής ανα-
λυτής της γερμανικής τράπεζας,
αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά

ζητήματα. 
H είδηση πως η Ελλάδα πέτυχε
τον στόχο για παραγωγή πρω-
τογενούς πλεονάσματος, νω-
ρίτερα του αρχικού χρονοδια-
γράμματος, μόνο θετική μπορεί
να χαρακτηριστεί, επισημαίνει
ο Wall. To βελτιωμένο outlook
για την ελληνική οικονομία
οδήγησε τις αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων στα χα-
μηλότερα επίπεδα από το Μάρ-
τιο του 2012, ημερομηνία-ορό-
σημο για την Αθήνα, αφού τότε
έλαβε χώρα η αναδιάρθρωση
του χρέους (PSI+). 
Μάλιστα, οι αποδόσεις για τα
10ετή ελληνικά ομόλογα άγ-
γιξαν τα χαμηλότερα επίπεδα
σε διάστημα 4 ετών, υποχω-
ρώντας περισσότερο από τις
αποδόσεις των 30ετών ομο-
λόγων για πρώτη φορά από
το 2013. 
Πρόκειται για μια ξεκάθαρη
ένδειξη πως η εμπιστοσύνη
των αγορών επιστρέφει στην
ελληνική οικονομία. 
Το χρηματιστήριο και η αγορά
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ - STRESS TESTS
Στην «αντεπίθεση» περνούν οι τράπεζες, μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests
βγαίνοντας στην αγορά. Κεφάλαια ρεκόρ 6 δισ. θα
αντλήσουν από τις αγορές η Πειραιώς (1,75 δισ.),
η Alpha bank (1,2 δισ.) και η Eurobank (3 δισ. εκ
των οποίων περίπου 800 εκατ. θα καταβάλλει το
ΤΧΣ). 
Η Εθνική με κεφαλαιακό έλλειμμα 2,183 δισ.
επέλεξε έναν… άλλο δρόμο ανακεφαλαιοποίησης. 
Η Εθνική πρέπει να βρει σε 6 μήνες 2,18 δισ. χωρίς
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. H Πειραιώς προχωρά
σε έκδοση 500 εκατ. ομολογιακού δανείου χωρίς
εξασφαλίσεις. 
Οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι συνολικά 6,382
δισ., που οι τράπεζες πρέπει να απαντήσουν το
πώς θα τις καλύψουν. 
Με βάση την άσκηση προσομοίωσης που υλοποίησε
η ΤτΕ, η Alpha Bank έχει κεφαλαιακές ανάγκες
ύψους 262 εκατ., η Πειραιώς 425 εκατ., ενώ η Eu-
robank χρειάζεται 2,945 δισ. και η Εθνική 2,183
δισ. Κεφάλαια ύψους 397 εκατ. έχει ανάγκη η
Attica Bank και 169 εκατ. η Πανελλήνια Τράπεζα.
Οι τράπεζες έως τις 15 Απριλίου καλούνται να
υποβάλουν τα capital plans για την κάλυψη των
αναγκών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συν-
τομότερο δυνατό. 

ΕΘΝΙΚΗ
Οι διαρροές για ενδιαφέρον των Γερμανών για την
Εθνική δεν επιβεβαιώνονται και «στηρίχθηκαν»
στην έκθεση της Deutsche Bank, που δίνει τιμή-
στόχο τα 4,5 ευρώ για τη μετοχή και τη σύσταση
«αγορά». 
Εν τω μεταξύ, road shows ξεκινά άμεσα η Εθνική
σε ξένους επενδυτές, με στόχο την έκδοση Μετα-
τρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο εκτιμάται
ότι θα καλύψει μέρος των κεφαλαιακών της
αναγκών ύψους 2,18 δισ. Η διοίκηση αφού δεν
προκρίνει αμκ, μέχρι τις 15 Απριλίου θα καταθέσει
στην ΤτΕ το σχέδιό της. Ένα σχέδιο, που όπως όλα
δείχνουν, θα εξαρτηθεί πρώτον από το αν δοθεί ή
όχι παράταση από την Τρόικα μέχρι το 2015 και
δεύτερον από το πώς θα πάει η Finansbank. Αν
δοθεί η παράταση, όλα θα πάνε καλά. Αν όμως τα
πράγματα δεν πάνε καλά, δεν υπάρχει άλλη λύση,
παρά η πώληση ολόκληρης της Finansbank. 
Στην Εθνική δηλώνουν ότι έχουν σχέδιο, χωρίς
αύξηση κεφαλαίου. Και εδώ μπαίνει στο τραπέζι
το σενάριο της συγχώνευσης Εθνικής με την Eu-
robank! 
Υπάρχει σοβαρή πλέον πιθανότητα, επειδή με τα 
3 δισ. του ΤΧΣ «σώζονται» και η Eurobank και 
η Εθνική, με απόφαση συγχώνευσης.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Credit Suisse, Deutsche Bank και Goldman Sachs
αναλαμβάνουν σύμβουλοι της Πειραιώς για την
αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισ. 
Η αύξηση κεφαλαίου που θα καλυφθεί με στόχο
τη μεγάλη διασπορά, δηλαδή δεν θα διαθέσει η
Τράπεζα Πειραιώς μεγάλο ποσοστό σε διεθνή επεν-
δυτή, αλλά θα ισχύσει η λογική «πολλοί μέτοχοι
από λίγο» θα πραγματοποιηθεί σε ένα εύρος τιμής
μεταξύ 1,5 με 1,71 ευρώ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες.
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222,75
ΑΓΟΡΑ

8 ALPHA BANK: Βελτιωμένα έσοδα και
μείωση λειτουργικού κόστους κατέγραψε η
Alpha Bank το 2013. 
Κέρδη ύψους 2,922 δισ. για το 2013 ανακοίνωσε
στα αποτελέσματα μετά φόρων. Τα Καθαρά
Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριό-
τητες, εξαιρουμένης της θετικής επιπτώσεως
από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζας -
ύψους 3,3 δισ. εμφανίζουν ζημιές 304 εκατ.
Στο 15,9% ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων
Κεφαλαίων. 
Η JP Morgan διατηρεί τιμή-στόχο στα 0,84
ευρώ. Η Deutsche Bank σημειώνει ότι η μετοχή

δείχνει πλήρως αποτιμημένη, ενώ διατηρεί
σύσταση «hold» και τιμή-στόχο στα 0,7 ευρώ.
Η Nomura διατηρεί τιμή-στόχο στα 0,23 ευρώ. 
ΟΤΕ: Για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια
τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν σχεδόν 2%
το τρίμηνο. Στο δ’ τρίμηνο οι καθαρές ζημίες
του ομίλου διευρύνθηκαν στα 188,7 εκατ.,
από 57,7 εκατ. Στα 287,8 εκατ. διαμορφώθηκαν
τα καθαρά κέρδη του ομίλου το 2013, σημει-
ώνοντας πτώση 34,6%, ενώ ο κύκλος εργασιών
υποχώρησε κατά 6,3% στα 4.054,1 εκατ. 
Στα 12,50 ευρώ από 11,50 προηγουμένως
αυξάνει την τιμή-στόχο της μετοχής του ΟΤΕ

Σοφο...
κλέουσα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SUCCESS STORY ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ,                           

Το Grecovery «θερμαί         

Έξοδο στις αγορές
και αναβάθμιση 
της ελληνικής
οικονομίας από
τους διεθνείς
οίκους
αξιολόγησης
προεξοφλεί, 
μεταξύ άλλων, 
η χρηματιστηριακή
αγορά
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ομολόγων συνεχίζουν να αντ-
λούν δυναμική από τις προσ-
δοκίες ότι μια αναβάθμιση της
οικονομίας είναι κοντά –ταυ-
τόχρονα– με μια προσπάθεια
καλοσχεδιασμένης «δοκιμα-
στικής» εξόδου στις αγορές
και την εκτίμηση πως πριν τις
εκλογές του Μαΐου θα δοθεί
το «πράσινο φως» από τους
δανειστές για την αναδιάρθρω-
ση του χρέους μέσα στο δεύτερο
εξάμηνο. 
Η χρηματιστηριακή ανάκαμψη,
η οποία καταδεικνύει τη θεα-
ματική αλλαγή της επενδυτικής
ψυχολογίας, ξεκίνησε με την
ανάκαμψη στις αγορές ομο-
λόγων. 
Παράλληλα, καταλυτικό ρόλο
στο ράλι έπαιξε και η αποκλι-
μάκωση του φόβου για το μα-
κροοικονομικό ρίσκο. 
Τα μηνύματα από την αγορά
ομολόγων και τα ελληνικά
spreads παραμένουν ιδιαίτερα
θετικά και αυτό είναι ένα ση-

μαντικό εφαλτήριο στην προ-
σπάθεια της χώρας για έξοδο
στις αγορές. 
Το spread των δεκαετών ελ-
ληνικών ομολόγων βρέθηκε
στις 500 μονάδες βάσης, για
πρώτη φορά από τα τέλη του
2009. 
Οι ξένοι ποντάρουν αφενός
στην επιβεβαίωση του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος από την
Eurostat τον Απρίλιο και αφε-
τέρου στην ανάπτυξη που ανα-
μένεται να σημειώσει, για πρώτη
φορά μετά από πέντε χρόνια,
η ελληνική οικονομία. 

Στις αγορές πριν
τις Ευρωεκλογές -
Έρχονται αναβαθμίσεις
Με επιτόκιο λίγο πάνω από 6%
θα προσπαθήσει να γίνει η πρώτη
έξοδος προς τις αγορές της Ελ-
λάδας, πριν από τις ευρωεκλο-
γές, σύμφωνα με πληροφορίες.
Στόχος του κυβερνητικού επι-
τελείου είναι να εκμεταλλευτεί

τη διάθεση για επενδύσεις και
ανάληψη κινδύνου των μεγάλων
ξένων επενδυτών και να προ-
σφέρει δελεαστική σχέση επέν-
δυσης/ κινδύνου για τα ελληνικά
ομόλογα που θα θελήσει να
εκδώσει.  Η αγορά ελπίζει να

έχει στα «χέρια» της την ανα-
βάθμιση της ελληνικής οικο-
νομίας. Οι κρίσιμες ημερομηνίες
για πιθανή αναβάθμιση της Ελ-
λάδας είναι: 21 Μαρτίου Stan-
dard and Poor’s, 4 Απριλίου
Moody’s, 23 Μαΐου Fitch. 

η Morgan Stanley. Η Morgan Stanley επισημαίνει
πως η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση
10% με 20% σε σχέση με τις άλλες μετοχές
του κλάδου. 
8 ΟΠΑΠ: Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή του
ΟΠΑΠ, στα 12,4 ευρώ από 10 ευρώ προηγου-
μένως, δίνει η Εθνική Χρηματιστηριακή, δια-
τηρώντας ωστόσο σύσταση «neutral», λόγω
αποτίμησης. Η χρηματιστηριακή αυξάνει τις
προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του
Οργανισμού κατά 15% περίπου τη διετία 2014-
2015, λόγω εκτιμήσεων για χαμηλότερα
ποσοστά αποπληρωμής των παικτών. 

8 JUMBO: Στα 15,1 ευρώ αυξάνει την τιμή-
στόχο της Jumbo η Alpha Finance στην
τελευταία ανάλυσή της, από 9,2 ευρώ προ-
ηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «για
αποδόσεις καλύτερες αυτών της αγοράς».
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η κερδοφορία
της θα ακολουθήσει ανοδική τάση την επόμενη
τριετία, με το 2013 να αναμένεται να φτάσει
στα 86 εκατ. ευρώ, στα 96 εκατ. το 2014 και
στα 124 εκατ. το 2015.

8 FOLLI FOLLIE: Η Folli Follie παραμένει
ανάμεσα στα τέσσερα top picks για την ελληνική
αγορά, σημειώνει η NBG Securities και ανεβάζει
την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 30 ευρώ,
από 28,3 ευρώ προηγουμένως. 
Βλέπει καλές προοπτικές ανάπτυξης για τον
όμιλο, δυνατότητες για αύξηση των περιθωρίων,
αλλά και βελτιωμένη κεφαλαιακή δομή. Στα
«υπέρ» καταγράφονται και οι ισχυρές συμμαχίες
με Fosun και Dufry. 

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ – MOODYS - FITCH
Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Moody's στις ελληνικές
τράπεζες. Θετική είναι η αντίδραση του οίκου αξιο-
λόγησης Moody’s, στην ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων των stress tests από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Η Moody’s χαρακτηρίζει πιστωτικά θετικό
(credit positive) για τις ελληνικές τράπεζες τη
δημοσιοποίηση των stress tests. Η Moody’s δίνει
ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και
εκτιμά ότι είναι σε θέση να αντλήσουν ένα σημαντικό
μέρος των κεφαλαιακών τους αναγκών, αν όχι το
σύνολο, από τις αγορές, καθώς το επενδυτικό εν-
διαφέρον είναι αυξημένο για στοιχεία ενεργητικού.
Διαχειρίσιμες φαίνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες
των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών,
ακόμα και υπό το δυσμενές σενάριο της ΤτΕ, δε-
δομένων των διεθνών μηχανισμών στήριξης και
της ικανότητας των πιο ισχυρών ιδρυμάτων να
προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου από την
αγορά, αναφέρει σε έκθεσή της η Fitch. Ο διεθνής
οίκος σημειώνει πως οι ελληνικές τράπεζες θα
αντιμετωπίσουν τα κεφαλαιακά κενά που προκύπτουν
από τις ασκήσεις αντοχής της ΤτΕ χωρίς «bail-
in» του χρέους υψηλής εξασφάλισης. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - DEUTSCHE BANK
H Deutsche Bank σημειώνει ότι προβλέπει ισχυρή
ανάκαμψη στα θεμελιώδη μεγέθη του εγχώριου
τραπεζικού κλάδου, λόγω: 
- των υψηλότερων περιθωρίων, καθώς ομαλοποι-
ούνται τα κόστη χρηματοδότησης 
- της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Credit
risk), καθώς η ελληνική οικονομία ισχυροποιεί-
ται
- βελτίωσης στην παραγωγή προμηθειών, αφού
ανακάμπτει η οικονομική δραστηριότητα 
- εκτιμήσεων για καλύτερη αποδοτικότητα κόστους,
που αντανακλά τις συνεργίες από τα deals, αλλά
και μεμονωμένες ενέργειες των τραπεζών 
- προσδοκιών για χαμηλότερα κόστη σε σχέση με
το πιστωτικό ρίσκο, καθώς βελτιώνονται οι οικο-
νομικές συνθήκες. 
Η γερμανική τράπεζα προβλέπει για τις ελληνικές
τράπεζες αύξηση 10% ετησίως στα έσοδα έως το
2018 και αύξηση 18% στα προ προβλέψεων κέρδη.
Σύσταση «buy» και τιμή-στόχο στα 4,5 ευρώ δίνει
στη μετοχή της Εθνικής η Deutsche Bank. Ακόμη,
σύσταση «hold» για τον τίτλο της Alpha Bank με
στόχο τα 0,7 ευρώ. Επίσης, η Deutsche Bank ση-
μειώνει ότι οι τιμές-στόχοι αντανακλούν την υπόθεση
ότι το 25% των μη εξυπηρετούμενων δανείων εν-
δέχεται να καταστούν εν καιρώ εξυπηρετούμενα.

Χ.Α. - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Ο Φεβρουάριος ήταν ο 16ος συνεχόμενος μήνας
που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές
στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές. 
Το Φεβρουάριο του 2014 οι ξένοι επενδυτές -στο
σύνολό τους- εμφάνισαν εισροές της τάξης των
95,02 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται
πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 81,49 εκατ.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική
κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανήλθε
σε 51,5%, έναντι 49,9% του Ιανουαρίου, κατα-
γράφοντας αύξηση 3,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας
τη συμμετοχή του ΤΧΣ (24.558,41 εκατ. ευρώ ή
36,5%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής
αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται
σε 32,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% συγκριτικά
με τον προηγούμενο μήνα (συμμετοχή ξένων Ιαν.
2014: 31,7%). 

                          Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΚΤΑ MOMENTUM

        νει» το Χ.Α. 

Είναι προφανές ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου των
τραπεζών, μετά την ανακοίνωση των stress tests,

θα είναι μία δοκιμασία για την αγορά. Πάντως, οι πρώτες
πληροφορίες θέλουν τα ξένα funds να βάζουν αρκετά
δισ. στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (αμκ) των τρα-
πεζών, ποντάροντας στο «Grecovery». 
Αν πετύχουν οι αυξήσεις κεφαλαίου, θα είναι απόδειξη
ότι αναγνωρίζουν ως αξιόπιστα τα stress tests της ΤτΕ. 
Η αγορά τώρα θα μετρήσει τις δυνάμεις της στις επικείμενες
αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών, τους
όρους των οποίων αναμένει η αγορά, μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων των stress tests από την ΤτΕ. 
Εννέα μήνες μετά τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις
των τραπεζών, οι εξελίξεις όσον αφορά τις νέες κεφα-
λαιακές ανάγκες και τα πλάνα αντιμετώπισής τους, θα
αποτελέσουν καίριο παράγοντα διαμόρφωσης κλίματος
και διαθέσεων στο Χ.Α. 

Δοκιμασία οι αμκ των τραπεζών4
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71.417.100 547,77 3,58 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 7,670 -0,65% 409.359 7,960 7,670 2,350 7,960
11.178.000 11,00 0,71 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,984 -1,40% 10.055 0,998 0,979 0,764 1,070
13.000.000 2,20 0,06 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,169 2,42% 5.101 0,169 0,164 0,100 0,444
25.000.000 7,38 0,34 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,295 6,88% 52.388 0,295 0,255 0,174 0,523
22.016.250 9,14 0,11 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,415 -3,49% 61.684 0,428 0,415 0,360 0,681

418.000 8,99 0,89 - 05/03/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 21,500 0,23% 66 22,000 21,020 17,100 23,400
15.300.000 26,16 13,42 - 24/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) * ΑΤΕΚ 1,710 -10,00% 259.540 1,900 1,710 0,520 2,150
20.121.710 3,82 0,10 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 0,00% 0 0,190 0,190 0,179 0,307
18.810.000 4,25 0,17 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,226 0,44% 3.654 0,231 0,220 0,185 0,419
23.986.500 15,71 0,29 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,655 2,18% 46.814 0,666 0,643 0,580 0,873

4.968.600 3,76 0,24 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,756 0,00% 200 0,756 0,756 0,490 1,010
6.325.000 7,72 0,37 - 17/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,220 8,93% 41 1,220 1,150 0,525 1,540

77.376.446 2,48 0,18 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,032 6,67% 616.841 0,032 0,024 0,024 0,085
14.076.360 5,90 0,36 15,27 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,419 12,94% 9.023 0,419 0,380 0,265 0,550

8.418.750 55,90 0,99 20,85 0,15 0,29 05/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚΕ (ΚΑ) * ΠΡΕΖΤ 6,640 -0,15% 140 6,650 6,640 6,640 7,120
94.462.368 377,85 0,88 - 08/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,000 5,54% 1.577.173 4,030 3,840 1,497 4,030
24.060.000 9,14 0,42 - 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,380 -1,04% 15.304 0,388 0,369 0,317 0,433
15.000.000 31,50 1,62 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 2,100 -0,47% 735 2,140 2,100 1,610 5,320

232.000.000 2.730,64 0,47 89,44 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 11,770 0,26% 4.183.754 12,590 11,770 4,910 12,590
34.720.000 11,63 0,37 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,335 7,03% 145.745 0,335 0,316 0,221 0,634
13.673.200 4,77 0,48 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,349 5,44% 4.890 0,360 0,349 0,219 0,413

2.396.785.994 9.035,88 - 24/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 3,770 11,54% 12.875.343 3,980 3,460 2,040 9,211
27.848.000 10,92 0,47 29,68 0,01 0,14 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,392 1,55% 17.481 0,392 0,385 0,259 0,466
11.250.000 7,85 0,37 8,00 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,698 1,16% 26.685 0,698 0,662 0,414 0,815
36.748.909 32,30 0,36 11,45 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,879 -0,23% 130.147 0,913 0,879 0,785 1,320
18.648.000 17,34 0,24 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,930 2,20% 18.475 0,930 0,900 0,550 0,980

124.100.815 258,13 0,46 11,92 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 2,080 0,00% 104.187 2,130 2,040 1,590 2,330
13.230.000 8,15 0,52 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,616 -0,65% 5.245 0,616 0,585 0,464 0,679
31.734.530 10,98 0,26 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,346 -8,95% 27.333 0,390 0,333 0,333 0,740
23.828.130 29,55 0,63 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,240 7,83% 33.919 1,240 1,160 0,779 1,740

177.001.313 715,09 0,74 59,09 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,040 2,54% 2.756.716 4,050 3,950 1,460 4,050
19.864.886 309,89 0,38 0,78 0,67 0,54 05/03/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 15,600 0,00% 37.726 15,640 15,350 12,010 17,060
29.546.360 53,18 0,52 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,800 -2,70% 59.003 1,890 1,800 1,270 1,900

305.635.185 2.353,39 0,99 27,95 0,45 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 7,700 5,48% 1.543.937 7,760 7,400 6,350 9,600
65.368.563 607,93 4,00 51,82 0,11 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 9,300 8,77% 1.893.920 9,400 8,900 3,762 9,400
26.730.187 30,47 0,78 9,52 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,140 0,00% 32.545 1,150 1,130 0,877 1,260
15.146.404 27,41 0,48 - 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,810 2,26% 7.703 1,890 1,800 1,200 1,900
52.067.296 15,46 0,61 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,297 2,41% 48.593 0,297 0,280 0,242 0,411
30.009.210 11,01 0,38 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,367 -4,68% 47.530 0,388 0,367 0,313 0,553
36.300.000 201,47 1,49 11,33 0,19 0,16 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 5,550 8,19% 64.047 5,590 5,380 4,650 6,400

106.500.000 960,63 1,09 20,55 0,17 0,15 31/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 9,020 6,12% 616.262 9,020 8,750 4,790 9,020
27.503.677 41,26 0,82 4,45 0,05 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,500 0,00% 44.021 1,510 1,470 1,050 1,530

7.959.900 20,54 11,72 - 10/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 2,580 0,00% 2.129 2,600 2,580 2,033 3,039
53.155.053 94,08 0,97 22,00 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,770 -0,56% 331.826 1,780 1,720 0,880 1,950
86.735.980 76,07 0,58 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,877 1,50% 45.789 0,919 0,877 0,534 0,919
28.580.100 48,30 1,85 29,60 0,02 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,690 1,81% 172.081 1,760 1,690 1,204 1,790

9.000.000 5,40 0,75 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,600 15,38% 5.256 0,676 0,520 0,269 0,725
8.298.467 6,14 0,53 7,63 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,740 -1,33% 2.655 0,752 0,700 0,560 1,289

11.233.200 3,58 0,21 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,319 -3,33% 9.756 0,328 0,310 0,265 0,480
158.961.721 386,28 1,27 63,16 0,00 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,430 5,65% 2.034.307 2,470 2,350 1,310 2,470

30.600.000 28,15 0,30 - 04/03/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) * ΚΑΘΗ 0,920 16,75% 2.999 1,140 0,788 0,284 1,140
7.500.000 13,50 0,87 13,85 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) * ΚΑΝΑΚ 1,800 -4,76% 6.205 1,890 1,800 1,099 1,937
9.742.920 13,83 0,41 6,35 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,420 -0,70% 1.513 1,430 1,400 1,100 1,580

14.679.792 57,84 0,67 11,43 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,940 1,55% 9.802 3,970 3,790 3,790 4,900
3.300.689 5,71 0,70 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 1,730 -6,49% 7.311 1,870 1,720 1,700 2,700
6.700.000 12,80 0,76 11,45 29/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΚΕΠΕΝ 1,910 28,19% 11.619 1,920 1,500 0,890 1,920

40.219.218 27,07 0,47 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,673 15,04% 95.312 0,697 0,605 0,584 0,848
11.510.102 3,44 0,32 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,299 1,01% 1.841 0,305 0,298 0,252 0,462
21.224.340 6,79 0,31 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,320 16,36% 26.478 0,320 0,248 0,194 0,340
13.586.500 46,87 2,04 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,450 -1,43% 14.494 3,530 3,450 2,772 3,960
29.480.000 16,04 0,37 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,544 5,43% 50.302 0,544 0,506 0,337 0,760
33.065.136 62,82 1,99 12,37 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,900 5,56% 54.158 1,960 1,800 1,555 2,250
15.804.800 5,53 0,21 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,350 -5,41% 5.512 0,370 0,346 0,260 0,523

1.795.140.547 371,59 0,07 - 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0,00% 0 0,207 0,207 0,180 0,217
24.474.815 39,65 1,18 13,37 30/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 1,620 8,72% 74.421 1,640 1,500 0,629 1,640

7.595.160 6,17 0,30 9,08 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,813 -4,13% 569 0,868 0,734 0,627 1,150
21.364.000 354,64 4,46 - 05/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) * ΛΑΜΨΑ 16,600 -7,68% 4.525 17,400 16,600 16,480 19,500

5.939.268 3,32 0,30 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,559 0,00% 0 0,559 0,559 0,520 0,700
8.321.682 2,00 0,24 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,240 0,42% 240 0,240 0,238 0,176 0,397
2.160.524 1,68 0,77 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,779 0,00% 0 0,779 0,779 0,354 0,779
7.734.375 1,63 0,12 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,211 5,50% 4.898 0,211 0,193 0,144 0,299

17.125.062 48,46 0,52 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,830 3,66% 562 2,830 2,790 2,380 3,540
9.819.370 3,10 0,32 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,316 -9,71% 8.093 0,350 0,316 0,212 0,368

51.950.600 706,53 2,00 10,09 0,75 0,25 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 13,600 3,03% 293.833 13,640 13,410 9,400 14,000
11.700.000 4,20 0,42 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,359 19,67% 24.022 0,359 0,299 0,286 0,468
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110.782.980 1.118,91 1,99 14,49 0,40 0,30 04/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 10,100 2,43% 676.756 10,100 10,000 6,400 10,100
32.188.050 10,49 0,22 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,326 -2,10% 50.252 0,349 0,326 0,132 0,465

4.588.137 8,17 0,14 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,780 5,33% 7.601 1,790 1,580 1,580 2,240
15.842.391 6,38 0,26 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,403 -9,84% 3.044 0,447 0,403 0,403 0,702

116.915.862 823,09 1,05 34,64 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 7,040 1,15% 1.415.321 7,240 7,020 3,600 7,240
6.340.000 5,88 0,34 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,927 7,79% 4.538 0,930 0,846 0,300 1,620

23.935.280 5,98 0,39 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,250 23,76% 16.470 0,250 0,185 0,165 0,378
63.697.153 20,19 0,14 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,317 19,62% 1.161.913 0,323 0,269 0,257 0,670

3.873.120 4,45 0,20 6,20 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,150 -4,17% 300 1,200 1,150 0,910 2,640
34.986.430 4,20 0,21 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,120 0,00% 48.543 0,124 0,101 0,101 0,159

2.566.836 0,50 0,34 - 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,195 0,00% 0 0,195 0,195 0,195 0,280
10.080.000 250,49 1,72 13,58 0,40 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 24,850 -0,12% 4.532 25,010 24,310 19,590 25,840
25.000.000 480,00 3,00 96,83 0,01 0,05 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 19,200 4,63% 42.249 19,500 18,350 15,580 21,410

319.000.000 3.891,80 3,34 7,70 0,72 0,57 28/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 12,200 1,67% 6.589.279 12,580 12,200 5,840 12,580
490.150.389 6.308,24 3,88 13,24 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 12,870 1,34% 4.117.121 13,180 12,850 4,350 13,180

4.971.466 1,63 0,34 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,327 -3,82% 5.180 0,327 0,310 0,201 0,605
50.797.369 26,87 1,38 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,529 3,12% 37.490 0,529 0,500 0,457 0,706

5.072.567.951 9.840,78 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,940 -2,51% 67.803.133 1,940 1,830 0,850 5,735
7.070.400 14,42 0,47 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 2,040 3,55% 6.424 2,040 1,950 1,320 2,340

22.080.000 156,77 2,40 15,29 0,08 0,12 22/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 7,100 6,77% 5.400 7,100 6,670 4,670 7,100
45.094.620 58,62 0,55 8,28 0,03 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,300 -2,26% 278.517 1,320 1,300 1,110 1,600
27.379.200 143,19 1,06 9,29 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,230 5,87% 7.000 5,230 4,940 4,532 5,420
24.319.250 2,89 0,25 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,119 10,19% 119.243 0,119 0,108 0,075 0,189
22.280.000 14,70 0,77 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,660 7,14% 129.857 0,664 0,606 0,426 1,180
34.770.982 257,31 1,80 21,26 17/01/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 7,400 1,37% 13.272 7,450 7,400 4,150 7,450

4.181.450 4,18 0,75 16,54 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 1,000 0,00% 0 1,000 1,000 0,639 1,030
96.243.908 205,00 0,54 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 2,130 4,93% 394.045 2,190 2,130 1,130 2,190
28.438.268 8,05 0,25 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,283 -4,07% 1.800 0,283 0,283 0,273 0,376

124.170.201 260,76 1,58 26,95 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,100 -2,78% 473.017 2,180 2,100 1,510 2,530
109.314.400 496,29 1,47 37,13 0,06 24/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 4,540 -1,09% 396.885 4,690 4,530 2,188 4,790

33.125.000 62,94 0,23 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,900 5,56% 58.949 1,900 1,800 1,210 2,000
77.063.568 1.772,46 1,27 - 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 23,000 0,52% 700.102 24,500 23,000 12,300 24,500

7.568.960 73,42 0,53 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 9,700 1,46% 4.332 9,890 9,700 5,900 10,090
305.732.436 151,34 0,72 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,495 4,43% 1.357.697 0,495 0,484 0,319 0,583

10.203.575 3,05 0,18 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,299 3,82% 12.272 0,299 0,228 0,090 0,400
8.340.750 5,05 0,20 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,605 6,70% 3.625 0,605 0,500 0,350 0,830

101.279.627 82,95 0,76 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,819 3,93% 676.539 0,848 0,819 0,620 1,150
4.034.950 1,01 0,23 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,250 6,38% 38.211 0,250 0,235 0,115 0,370

26.252.040 9,37 0,42 40,80 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,357 4,39% 60.744 0,363 0,350 0,243 0,371
10.922.906.012 7.940,95 1,78 - 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,727 2,11% 100.023.645 0,727 0,669 0,203 0,737

1.041.560.993 166,65 0,10 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,160 -4,19% 23.093.607 0,184 0,160 0,160 0,842
45.457.464 14,14 1,18 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,311 3,32% 8.160 0,311 0,301 0,179 0,479
12.120.000 121,32 0,96 16,19 0,45 0,36 22/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 10,010 4,27% 43.998 10,090 9,650 4,577 10,090
15.816.009 9,49 0,64 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,600 -5,36% 5.670 0,634 0,600 0,375 0,666

101.123.806 35,90 0,79 11,89 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,355 2,60% 160.498 0,360 0,348 0,184 0,389
367.690.225 6.500,76 - 07/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 17,680 -3,81% 567.923 18,250 17,680 17,184 23,668

9.907.500 2,38 0,75 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,240 -2,83% 6.500 0,240 0,223 0,135 0,360
26.664.840 13,55 0,45 - 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,508 -3,24% 151.837 0,520 0,490 0,401 0,630
14.173.104 3,25 0,26 - 28/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,229 1,33% 367.292 0,229 0,221 0,208 0,740

5.469.166.865 2.351,74 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,430 0,94% 14.027.629 0,440 0,405 0,405 5,458
101.260.000 884,00 0,85 - 0,24 08/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 8,730 3,93% 247.041 8,730 8,350 4,470 8,730

52.800.154 42,24 1,20 8,81 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,800 -1,11% 2.160 0,867 0,800 0,498 0,867
11.720.024 34,57 0,83 10,18 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,950 3,51% 9.274 2,980 2,920 2,331 4,855
66.948.210 1.807,60 2,25 19,04 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 27,000 5,26% 380.908 27,300 26,580 12,200 27,300
50.992.322 284,54 1,61 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 5,580 -2,11% 399.710 5,720 5,580 1,700 5,900
50.593.832 266,12 2,24 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,260 5,41% 649.059 5,400 4,960 3,990 6,410
20.578.374 30,87 0,41 15,06 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,500 0,00% 222.018 1,500 1,490 1,120 1,650

133.025.996 113,21 0,36 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,851 1,31% 2.150.895 0,851 0,818 0,350 0,851
23.154.250 29,41 0,34 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 1,270 0,79% 118.545 1,290 1,250 0,648 1,290
77.654.850 144,44 0,49 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,860 0,54% 380.767 1,900 1,860 1,090 1,930

136.059.759 1.812,32 3,08 18,75 05/03/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 13,320 2,07% 1.664.865 14,400 13,320 5,069 14,400
23.648.700 53,68 0,67 - 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 2,270 -1,30% 54.852 2,300 2,250 1,250 2,320
44.412.347 281,57 0,95 2,78 13/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 6,340 3,93% 216.664 6,350 6,000 3,533 6,350

4.740.000 1,86 0,27 46,04 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,393 -11,69% 3.847 0,445 0,393 0,330 0,798
770.328.883 392,87 0,27 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,510 6,69% 14.719.383 0,512 0,477 0,202 0,512

468.700 1,83 0,11 9,51 0,75 - 27/02/14 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 3,900 -10,55% 2.238 4,290 3,900 3,520 4,940
10.500.000 13,55 0,42 9,59 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,290 7,50% 2.650 1,300 1,150 0,985 1,440
14.074.000 24,63 0,58 - 0,22 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,750 -0,57% 3.424 1,800 1,750 1,190 1,920

6.200.000 4,27 0,33 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,689 0,00% 0 0,689 0,689 0,408 0,862
12.417.000 52,77 2,99 55,75 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 4,250 1,92% 180.004 4,260 4,100 2,670 4,260

6.132.500 14,47 0,56 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,360 6,79% 3.724 2,360 2,210 2,060 2,790
3.953.090 3,50 2,55 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,885 -5,75% 11.353 0,939 0,885 0,566 1,130

11.812.193 10,61 0,73 19,86 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,898 -2,29% 54.671 0,925 0,898 0,850 1,240
27.345.120 12,61 0,52 - 26/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 0,461 -5,53% 16.412 0,473 0,460 0,065 0,504
11.962.443 71,54 0,50 - 12/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 5,980 4,91% 14.269 6,000 5,900 3,247 6,372
57.434.884 35,04 0,31 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,610 -3,17% 17.112 0,630 0,610 0,465 0,718

6.456.530 9,36 0,70 29,53 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,450 -5,84% 5.104 1,470 1,380 1,380 2,200
54.888.240 65,87 0,77 - 0,10 25/04/13 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 1,200 3,45% 119.007 1,200 1,160 0,648 1,200
15.627.315 6,25 0,33 - 20/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,400 5,54% 327.890 0,400 0,375 0,184 0,400

219.611.308 1.093,66 - - 14/02/14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) * ΒΙΟ 4,980 6,87% 996.233 4,990 4,700 4,000 4,990
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Ολοκληρώθηκαν οι διαδι-
κασίες ελέγχου για την
πληρωμή της ειδικής ενί-

σχυσης βάμβακος 2013, από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αφορά
45.151 δικαιούχους και το ποσό
πληρωμής ανέρχεται στα 190
εκατ. ευρώ περίπου. Τα σχετικά
αρχεία πληρωμής έχουν αποστα-
λεί από τη Δευτέρα στην Τράπεζα
Πειραιώς-ΑΤΕ για πίστωση των
αντίστοιχων ποσών στους λογα-
ριασμούς των δικαιούχων. Οι δι-
καιούχοι ενημερώνονται από την
ιστοσελίδα www.opekepe.gr για
τα σχετικά ποσά πληρωμής που
τους καταβάλλονται. 
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε
όσους δικαιούχους κάλυψαν τις
απαιτήσεις που προβλέπονται
από τις κοινοτικές και εθνικές δια-
τάξεις λαμβάνοντας υπόψη και
τις ζημιές που υπέστησαν από
διάφορα αίτια, όπως αυτά σημει-
ώθηκαν από τον ΕΛΓΑ (ζημιές
από χαλάζι κ.λπ.). 
Η τιμή της ειδικής ενίσχυσης ανέρ-
χεται σε 805,6 ευρώ/εκτάριο (80,56

ευρώ/στρέμμα, έναντι 72 ευρώ/
στρέμμα πέρσι), που αποτελεί
και την υψηλότερη τιμή ειδικής
ενίσχυσης των τελευταίων 5 ετών
και συμπίπτει μάλιστα και με την
υψηλότερη τιμή που επιτρέπει ο
Κοινοτικός Κανονισμός. 
Δεν περιλήφθηκαν στην τρέχουσα
πληρωμή της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης βάμβακος 2013, όσοι πα-

ραγωγοί δεν παρέδωσαν καμία
ποσότητα, όσοι έχουν σοβαρά
ευρήματα ελέγχου, εκείνοι που
δεν κάλυψαν τις απαιτήσεις των
εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
καθώς επίσης και αυτοί που οι
αιτήσεις τους εμφανίζουν σφάλ-
ματα. Για τα προφανή σφάλματα
των αιτήσεων οι δικαιούχοι έχουν
τη δυνατότητα διορθώσεων μέσω

διοικητικών πράξεων από τη Δευ-
τέρα 17 Μαρτίου. 
«Παρά το ότι το 2013 καλλιεργή-
θηκαν λιγότερα στρέμματα βάμ-
βακος σε σχέση με το 2012 και
καλύτερο παραγωγικό αποτέλε-
σμα υπήρξε και καλύτερη αξιο-
ποίηση των κοινοτικών ενισχύ-
σεων έγινε» επισήμανε σχετικά
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυ-
τάρης, προσθέτοντας ότι «αυτό
μας δείχνει και το συνετό δρόμο
που πρέπει να ακολουθήσουμε
μέσα από τη συνεργασία των εν-
διαφερόμενων μερών, ώστε το
ελληνικό βαμβάκι με την ποιότητά
του να συμβάλλει από τις πρώτες
θέσεις των εξαγωγικών προϊόντων
στην ανάπτυξη της ελληνικής οι-
κονομίας». Τόνισε, δε, ότι «στόχος
μας παραμένει η ανάδειξη των
παραγωγικών δυνατοτήτων της
ελληνικής γεωργίας και η στήριξη
της παραγωγής, μέσα και από τη
σωστή διαχείριση και με διαφάνεια
στην καταβολή των κοινοτικών
ενισχύσεων». 

Πληρωμές της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος 2013

Ως σημαντική επιτυχία της ελληνικής Προ-
εδρίας της Ε.Ε. χαρακτηρίστηκε από το

υπουργείο Περιβάλλοντος το ουσιαστικό
«άνοιγμα» –έπειτα από τέσσερα χρόνια– του
ζητήματος της δυνατότητας απαγόρευσης,
σε εθνικό επίπεδο, της καλλιέργειας γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών, κατά τη διάρ-
κεια του πρόσφατου Συμβουλίου Υπουργών
Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Σύμφωνα με ανώτατη
πηγή του Υπουργείου, το Συμβούλιο ήταν
«η τελευταία μεγάλη ευκαιρία προκειμένου
να "περάσει" το συγκεκριμένο ζήτημα». 
Το 2011, ύστερα από πρόταση της Δανίας
και παρά τη θετική εισήγηση του Ευρωκοι-
νοβουλίου και της Κομισιόν, στο τότε Συμ-
βούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, Γερμανία,
Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο,
κατάφεραν να μπλοκάρουν το θέμα. Ωστόσο,
στο Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας,
παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Βελγίου,
η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό
κώλυμα για την τροποποίηση της σχετικής
οδηγίας, προκειμένου να δοθεί η νομική δυ-
νατότητα στα κράτη-μέλη να απαγορεύουν
την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων
Οργανισμών, ανάβοντας έτσι το «πράσινο
φως» στην έναρξη της συζήτησης. 
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας, από εδώ
και πέρα, σύμφωνα με ανώτατη πηγή του
ΥΠΕΚΑ, είναι η επιδίωξη της ολοκλήρωσης
των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου
να ξεκινήσει η διαβούλευση του ζητήματος

στο νέο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ η τελική δια-
τύπωση αναμένεται κατά τη διάρκεια της
επερχόμενης ιταλικής Προεδρίας. 
Η όλη διαδικασία θα στηριχθεί στην τροπο-
ποίηση πρότασης της Δανίας, σύμφωνα με
την οποία, πέρα από τους λόγους δημόσιας
υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος,
στο κάθε κράτος-μέλος θα δίνεται η δυνα-
τότητα να απαγορεύει την καλλιέργεια Γενετικά
Τροποποιημένων Οργανισμών για λόγους
αστικής ανάπτυξης, αγροτικής πολιτικής,
καθώς και για κοινωνικοοικονομικούς λόγους. 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των 28
κρατών-μελών, στο επίκεντρο τέθηκε, επί-
σης, το πλαίσιο της πολιτικής για το
κλίμα και την ενέργεια κατά την πε-
ρίοδο 2020-2030, σχετικά με τους
στόχους για τη μείωση των εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα, την
αύξηση της παραγωγής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές,
αλλά και την εξοικονόμηση
ενέργειας. 
Κατά πλειοψηφία, τα κράτη-
μέλη συμφώνησαν στην παρα-
δοχή ότι η Ευρώπη πρέπει να
συνεχίσει να είναι φιλόδοξη και
πρωτοπόρα στα θέματα της κλι-
ματικής αλλαγής, παρ’ όλα αυτά
αναμένονται οι διευκρινίσεις στα επι-
μέρους θέματα, όπου διεξάγεται «η μάχη
των μαχών στο εσωτερικό της Ε.Ε.», όπως
έχουν χαρακτηριστεί οι διαπραγματεύσεις

για τον προσδιορισμό
των στόχων. 

Στο τρίτο «πόδι» της Χαλκιδικής φι-
λοδοξεί να φέρει τους Γερμανούς φί-
λους του κρασιού ο Οργανισμός Του-

ριστικής Ανάπτυξης προ του Άθω, ο οποίος
παρουσίασε στη γερμανική αγορά ολο-
κληρωμένο θεματικό πρόγραμμα για τις
οινικές περιηγήσεις γύρω από τον Άθωνα
και το Αριστοτελικό Βουνό, στο πλαίσιο της
διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB, στο Βε-
ρολίνο, στις 5-9 Μαρτίου. 
Το πρόγραμμα, με τίτλο «Στους δρόμους
του ευλογημένου κρασιού και των συμπο-
σίων», παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους
24 θεματικών τουριστικών γραφείων, με
στόχο την προσέλκυση ειδικών ταξιδευτών
συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και την
ποιοτική επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου. 
Ενδεικτικό της απήχησης αυτής της πρω-
τοβουλίας είναι το γεγονός ότι η αύξηση
που σημειώνουν φέτος οι προερχόμενες
από τη γερμανική αγορά προκρατήσεις
στην προ του Άθω περιοχή ανέρχεται σε
ποσοστό 15%-20%, «γεγονός που πιστοποιεί
τις αρχικές εκτιμήσεις για "γερμανική ανά-
ταση"», σημειώνει ο Οργανισμός, ο οποίος
τώρα «ποντάρει» στο κρασί για να ευφράνει
περισσότερους επισκέπτες της περιοχής. 
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μάλιστα, επι-
λεγμένοι διευθυντές πωλήσεων από ταξι-
διωτικά γραφεία θα επισκεφθούν την πε-
ριοχή, για να συμμετάσχουν σε οινική πε-
ριήγηση ανάμεσα στους αμπελώνες της
Αρναίας στα ρακοκάζανα της Μεγάλης Πα-
ναγίας και του Γοματίου, στα οινολογικά
καταστήματα της Ουρανούπολης και στα
οινοποιεία της Αθωνικής Πολιτείας. 
«Εντυπωσιακή όμως ήταν και η αποδοχή
του "Αριστοτελικού Περιπάτου", ως εναλ-
λακτικής μορφής τουρισμού με παγκόσμια
εμβέλεια, η οποία –μετά την πρώτη πα-
ρουσίασή της στη βρετανική αγορά τον
περασμένο Σεπτέμβρη– συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον δεκάδων εκπροσώπων Τύπου,
αλλά και εκατοντάδων θεματικών επισκε-
πτών, οι οποίοι προγραμματίζουν «περι-
πατητικές» διακοπές μέσω βρετανικών (κυ-
ρίως) τουριστικών γραφείων», υποστηρίζει
ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του. 

Τα κρασιά του Άθω
κατακτούν 

τους Γερμανούς

Ελληνικό «σήμα» για μπλόκο στα μεταλλαγμένα



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. 

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). 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Διαμέρισμα 70
τ.μ., καινούριο, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, κερα-
μοσκεπή, αναμονή για καλοριφέρ και τζάκι. Κοντά
στο δάσος. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6974/328521.

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 (ΚΟΠΑΝΑΚΙ): 8,5 στρέμματα, 1 χλμ.
έξω από το χωριό με 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.

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 (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. 

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. 

ΛΟΥΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ: Aγρόκτημα, 80 στρεμμάτων,
ποτιστικό, περιφραγμένο με ήπιες κλίσεις 5-10%,
ρεύμα, μικρή αποθήκη 50 μέτρων, απεριόριστη
ηλιοφάνεια. κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια,
κατοικία, αγροτοτουρισμό, κ.λπ. Τιμή 180.000
ευρώ. Τηλ. 6939/826201.

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο
260 στρέμματα καλλιεργήσιμο. Τηλ. 6975/630948.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ): Aγροτεμάχιο 50 στρέμ-
ματα, άρτιο, οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα στη θά-
λασσα, 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 ευ-
καιρίας. Τηλ. 210/8019512. 

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 συζητήσιμη.
Τηλ. 6981/205787.

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

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)

Ζητείται: Ελαιώνας από 20 στρέμματα και πάνω
προς αγορά. Τηλ. 6932/447477. 

ΑΡΚΑΔΙΑ: Πωλούνται εκτατικά δικαιώματα για
ελιές-σπαρτά, 6.000 € ετησίως. Τηλ. 6975/630948.

ΑΧΑΪΑ (ΑΙΓΙΟ): Ζητείται βοσκότοπος και στάβλος.
Τηλ. 6982/113390. 

ΛΑΓΟΥΔΙ ΑΦΡΑΤΙΟΥ: Ενοικιάζεται/πωλείται χοι-
ροστάσιο με άδεια λειτουργίας για 85 μάνες. Δυ-
ναμικότης έως 130 μάνες. Κτίρια 2.000 τ.μ. με
αποθήκη 200 τ.μ. και ύψος 5,5 μ. Τηλ. 22210/22208
και 6974/273496. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Παραλία Καλαμάτας): Νέο ξενοδοχείο
4*, 32 κλινών, με εγκεκριμένη επιδότηση 50%.
Τιμή 650.000 ή σύμπραξη. Τηλ. 6978/557847.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια ποτιστικά μεγαλύτερα
από 10 στρέμματα για 20 ετή μίσθωση στην Πε-
λοπόννησο. Τηλ. 697/33.48.541.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΩ δόμηση 108 τ.μ. πάνω από ισόγειο
στον Περισσό, με κτήμα εντός Αττικής ή Πελο-
ποννήσου. Τηλ. 6973/791225 και 21028/28895
(κ. Λυμπέρης). 

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

Δίνονται δικαιώματα εκτατικά από γίδια. Τηλ.
6944/560238.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξυλουργικός πάγκος, γνήσιος, από μα-
θητευόμενο ξυλουργό. Τηλ. 2104828800 και
6936/280164. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νυχάκι με λιπασματοδιανομέα, δι-
σκάροτρο και χελιδόνα για καλλιέργεια σπαραγγιών
σχεδόν καινούρια. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6977/608235.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κεραμίδια τούρκικα (περίπου 2.000
τεμάχια). Τηλ 6972/727826.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σιλό 4,5 x 2, το ένα 9 τόνους χω-
ρητικότητα (1500 €) και το άλλο 7 τόνους με 4
διαμερίσματα (1.300 €). Τηλ. 6981/015270. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αποφλοιωτές ζέας και σιτοκαθαριστήρια
PETKUS με ένα και δύο κυλίνδρους, καινούρια,
εισαγωγής. Τηλ. 2311/283965 και 6981/793717. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουκιά ξερά για φαγητό ή για σπορά
150 kg. Τηλ. 6972/100241 (κ. Αλέκος).

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 σιτάρι σκληρό και κριθάρι. Τηλ.
6977/690878.

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. 23107/23797. 

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. 

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

ZΗΤΟYΝΤΑΙ μεταχειρισμένες ή νέες παλέτες. Τηλ.
23107/23797. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1.000 μεταχειρισμένες κλούβες. Τηλ.
6976/413663. 

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 πέλλετ 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. Αν-
δρέας). 

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται ξυλουργικά μηχανήματα.
Κορδέλα, πλάνη, σβούρα, ράντιαλ, γωνιάστρα,
γυαλοχαρτιέρα, 3 μ. ταινία, πρέσα, αλυσοτρύπανο,
παντζουροτρύπανο, πολλά μαχαίρια βίντια κ.λπ.
σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.
6972/727826. 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρητικιά ρακί και σταφίδα συσκευασμένη.
Τηλ. 6948/511806. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγνό μέλι. Τηλ. 6945/347090. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφυλλόσπορος, ποικιλία ΥΛΙΚΗ προς
4€/κιλό, καθαρισμένος, τριαρισμένος. Αποστολή
σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6972/271604. 
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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. 23107/23797. 

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.

ΑΧΑΪΑ: Πωλούνται 6 κριάρια, γερμανικά, κλακόν,
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6978/720427.

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. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Πωλείται αλογάκι 6χρονο (ευνουχισμένο)
μαζί με υπόσαγμα, σέλα, χαλινά και πέταλα. Όλα
μαζί 500 ευρώ. Τηλ. 6909/091669. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελληνικά ποιμενικά τσοπανόσκυλα,
κουτάβια, καθαρόαιμα, από άριστες γραμμές
αίματος πρωταθλητών Ελλάδος, από μάνα 50 kg
και πατέρα 70 kg, πωλούνται σε πολύ καλή τιμή.
Τηλ. 6939/036437.

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. 

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 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). 

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

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο επιβατικό με αέριο ή
ανταλλάσσεται με μηχανάκι τρίκυκλο. Τηλ.
6977/210007. 

Πολυμπέκ (ράμπα) τύπου Πατενίδη, φάρδους
64μ., πωλείται 2.200€ ή ανταλλάσσεται με ρίπερ
εφτάρι. Τηλ. 6976/760915.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγάκι MAZDA B1600, 130.000
χλμ., με ανατροπή. Μόνο 4.000 €. Τηλ. 6972/727826. 

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 πρέσα χορτοδεσίας τύπου VELGER 730
D71 σε άριστη κατάσταση.  Τηλ. 6978/720427.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλάρκ, τύπος KOMATSU, 2 τόνων με
κουβά και ζυγιστικό. Μόνο 5.000 €. Τηλ.
6972/727826.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αερολέβητες ΒΕΡΓΙΝΑ, 250.000
θερμίδων έκαστος, κατάλληλοι για θερμοκήπια,
στάβλους, πτηνοτροφεία κ.λπ. Καύσιμο στεγνός
ελαιοπυρήνας ή πέλλετ. Tηλ. 6932/472323. 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλείται καινούρια αχρησιμοποίητη,

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

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Πωλείται τρακτέρ VALMET 565 σε
καλή κατάσταση. Τιμή 2.500 €. Τηλ. 6974/328521. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κλαρκ ηλεκτρικό με πινακίδες 1.500
kg ανύψωση σε άριστη κατάσταση. Τιμή 5.000€.
Τηλ. 23107/23797. 

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. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 πομόνες τύπου γκαζί, 3 ιντσών,
μεταχειρισμένες και 2 ηλεκτροκινητήρες (μοτέρ)
10 ίππων ο καθένας. Τηλ. 22910/36570 &
6944/286463.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένα πλαστικά
κάνιστρα των 20 kg προς 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 πετρόμυλος. Τηλ. 6977/690878.

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

Μηχανή κοπής γκαζόν αμερικάνικη, αξίας 450 €
δίνεται αντί 150 €. Τηλ. 21099/02904 & 6959/080800
(κ. Κόμης). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ– ΖΗΤΗΣΗ 

Ζητούνται άτομα ικανά, δυναμικά από κοινωνική συ-
νεταιριστική επιχείρηση για συνεργασία. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στην ιστοσελίδα: http://successplan.web-
siteaboutme.com/, Τηλ. 6948/336610. 

Είσαι παραγωγός φρούτων εποχής; Ενδιαφέρεσαι
για εμπορία – μεταποίηση - τυποποίηση χυμών
- αναψυκτικών και άμεση πώληση των προϊόντων
στο εξωτερικό; Τηλ. 2311/283965.

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. 

Παρέχεται ολοκληρωμένο service και βελτιστοποίηση
λειτουργίας των αρμεχτικών μηχανημάτων, αι-
γοπροβάτων, αγελάδων από τεχνικό με πολυετή
εμπειρία στο χώρο. Τηλ. 6984/330100.

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. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Ζητώ χρηματοδότη με κεφάλαιο
100.000 € για συνεργασία, για παραγωγή μπριγκέτας
και πέλλετ. Πολύ σοβαρές προοπτικές και με
άμεση απόσβεση. Τηλ. 6942/931689.

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 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
ΓΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ 
Τηλ. 2610/273860
E-mail: gaiokalliergeiamepe@hot-
mail.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. 6934/735970

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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Η
δράση υλοποιείται

από το Εργαστήριο
Γεωργικής Μηχα-
νολογίας του Τμή-

ματος Γεωπονίας, Φυτικής Πα-
ραγωγής και Αγροτικού Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Τμήμα
Μηχανικής Βιοσυστημάτων
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με συντο-
νιστή τον κ. Θεοφάνη Γέμτο,
καθηγητή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. 
Όπως αναφέρει σε δηλώσεις
του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο κ. Παναγιώτης
Βύρλας, επίκουρος καθηγητής
ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Τμήμα Μη-
χανικής Βιοσυστημάτων, για
τους σκοπούς της συγκεκρι-
μένης δράσης εγκαταστάθηκε
πειραματικός αγρός στο αγρό-
κτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη
Λάρισα, σε αγρό με κλίση του-
λάχιστον 5%, με μεταχειρίσεις
τη συμβατική κατεργασία και
την ακαλλιέργεια, με δύο κα-
τευθύνσεις κατεργασίας του
εδάφους (κατά τις ισοϋψείς
και τις κλίσεις) και με χρήση
ή όχι καλλιεργειών φυτοκά-
λυψης (μίγμα σιτηρού και ψυ-

χανθούς) για συνεχή κάλυψη
του εδάφους. 
Τα πειραματικά τεμάχια έχουν
μήκος 22 μ. και πλάτος 6 μ. και
μετρώνται οι απορροές με χρή-
ση μετρητών ροής στο κάτω
άκρο του κάθε πειραματικού
τεμαχίου και η απώλεια εδά-
φους (κυρίως αργίλου και
ιλύος), τόσο σε πραγματικά
συμβάντα όσο και σε με τε-
χνητή βροχή (με χρήση εξο-
μοιωτή βροχής). 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
κ. Βύρλα, θα δοκιμαστούν διά-
φορες καλλιέργειες που θεω-
ρούνται ότι καλύπτουν τις προ-
διαγραφές των ενεργειακών
φυτών, σε αμειψισπορές που
θα διατηρούν το έδαφος κα-
λυμμένο για προστασία από
τη διάβρωση, ενώ παράλληλα
θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι
ακαλλιέργειας που συμβάλ-
λουν, ουσιαστικά, στη μείωση
της διάβρωσης. 

Η διάβρωση
Η διάβρωση, επισημαίνει ο κ.
Βύρλας, είναι το φυσικό φαι-
νόμενο κατά το οποίο το επι-
φανειακό υλικό, κυρίως η άρ-
γιλος, μεταφέρεται από υψη-
λότερα σε χαμηλότερα σημεία

με τη δράση της ροής νερού
ή του αέρα. Η διάβρωση του
εδάφους έχει ως συνέπεια την
απώλεια της επιφανειακής γό-
νιμης στοιβάδας και την απο-
κάλυψη ενός λιγότερου πα-
ραγωγικού υπεδάφους, το
οποίο έχει μειωμένη ικανότητα
να συγκρατεί και να ανακυ-
κλώνει τα θρεπτικά στοιχεία,
καθώς και να απορροφά, απο-
θηκεύει και διευκολύνει την
κυκλοφορία του νερού και
του αέρα. 
Σε παγκόσμια κλίμακα, η διά-
βρωση αποτελεί την κυριότερη
αιτία υποβάθμισης των εδα-
φών. Οι παράγοντες που προ-
καλούν διάβρωση είναι το νερό
–είτε της βροχής είτε της άρ-
δευσης–, ο άνεμος και πολλές
φορές ο ίδιος ο άνθρωπος,
όταν χρησιμοποιεί ακατάλλη-
λες τεχνικές κατεργασίας, προ-
καλώντας την καθοδική μετα-
κίνηση μεγάλων ποσοτήτων
γόνιμου εδάφους. 
Έξι συνολικά διαδικασίες, σύμ-
φωνα με τον επίκουρο καθη-
γητή, έχουν σήμερα αναγνω-
ρισθεί και κατονομασθεί ως
υπεύθυνες για την υποβάθμιση
των εδαφών: η συμπίεση, η
διάβρωση από το νερό και
τον άνεμο, η απώλεια της ορ-
γανικής ουσίας, η μείωση της
βιοποικιλότητας, η αλάτωση
και η ρύπανση. 
Οι πρώτες τέσσερις είναι στενά
συνδεδεμένες με τη μηχανική
κατεργασία του εδάφους και
κυρίως με τη συμβατική. Οι
απώλειες ανέρχονται στα 150-
300 εκατ. τόνους γόνιμου εδά-
φους ετησίως, μέσω του οποίου
χάνονται περίπου 1,5 εκατομ-
μύρια τόνοι χούμου, 150.000

τόνοι ολικού αζώτου, 300.000
τόνοι ολικού φωσφόρου και
540.000 τόνοι καλίου, τη στιγμή
που για τη λίπανση των καλ-
λιεργειών χρησιμοποιούνται
ετησίως περίπου 420.000 τόνοι
Ν, 190.000 τόνοι P2O5 και
70.000 τόνοι K2O. Από τα στοι-
χεία αυτά, προκύπτει ότι η μισή
ποσότητα των χρησιμοποιού-
μενων λιπασμάτων χάνεται με
τη διάβρωση. 
Μαζί με τα λιπάσματα, μετα-
φέρονται και σημαντικές πο-
σότητες φυτοφαρμάκων, τα
οποία πολλές φορές καταλή-
γουν σε επιφανειακά και υπό-
γεια ύδατα, προκαλώντας σο-
βαρά προβλήματα μόλυνσης

και ευτροφισμού. 
Μια καλλιέργεια, εξηγεί ο κ.
Βύρλας, για να αναπτυχθεί
ως ενεργειακή πρέπει να έχει
μια σειρά από χαρακτηριστι-
κά, όπως να έχει υψηλές απο-
δόσεις, να μπορεί να παράγει
με μικρές κατά το δυνατόν
εισροές, να εξοικονομεί ενέρ-
γεια και άλλες πρώτες ύλες,
να έχει θετικό ενεργειακό ισο-
ζύγιο, να κάνει αποδοτική τη
χρήση του νερού, να μειώνει
τις αρνητικές επιπτώσεις της
γεωργίας στο περιβάλλον,
όπως τη διάβρωση του εδά-
φους, να βελτιώνει το γονι-
μότητά του κ.ά. 
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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: 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Στη μελέτη 
του φαινομένου 
της διάβρωσης 
και των δυνατών
μεθόδων μείωσής
της και στην
επαλήθευση
υπαρχόντων
προτύπων καθώς 
και στην ανάπτυξη
νέων για τη απορροή
του νερού και 
τη διάβρωση,
στοχεύει
συγκεκριμένη δράση
του έργου «ΘΑΛΗΣ -
Φιλική προς 
το περιβάλλον
παραγωγή
βιομάζας». 

Η διάβρωση των εδαφών στο μικροσκόπιο

Σε παγκόσμια 

κλίμακα, η διάβρωση

αποτελεί 

την κυριότερη αιτία

υποβάθμισης 

των εδαφών (ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Η
μελέτη Αυστραλών και

Φινλανδών επιστημόνων,
η πρώτη που παρακο-
λούθησε τις επιπτώσεις

του παθητικού καπνίσματος από
την παιδική ηλικία έως την ενηλι-
κίωση, δείχνει ότι οι γονείς πρέπει
να αποφεύγουν να καπνίζουν μπρο-
στά στα παιδιά τους, π.χ. όταν κά-
θονται όλοι μαζί για να δουν τηλε-
όραση ή μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν
και οι δύο γονείς καπνίζουν κοντά
στο παιδί τους, προσθέτουν κατά
μέσο όρο 3,3 χρόνια στην ηλικία
των αρτηριών του, οι οποίες έτσι
είναι σαν να γερνάνε πρόωρα. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επι-
δημιολόγο δρ. Σίνα Γκολ του πανε-
πιστημίου της Τασμανίας, μελέτησαν
από το 1980 σχεδόν 3.800 παιδιά ηλι-
κίας 3 έως 18 ετών, έως ότου όλα
ενηλικιωθούν. 
Οι ερευνητές κατέγραψαν μέσω
ερωτηματολογίων τις συνήθειες των

γονέων σε σχέση με το κάπνισμα
και, επίσης, μέσω υπερήχων μέτρη-
σαν το πάχος των αρτηριών των
παιδιών κατά την ενηλικίωσή τους.
Όπως διαπιστώθηκε, η βασική αρ-
τηρία της καρωτίδας ήταν κατά μέσο
όρο 0,015 χιλιοστά πιο παχιά σε
όσους νέους είχαν κατά την παιδική
και εφηβική ηλικία τους εκτεθεί στο
παθητικό κάπνισμα και των δύο γο-
νέων καπνιστών, σε σχέση με τις
περιπτώσεις των νέων, των οποίων
κανένας γονέας δεν κάπνιζε (του-
λάχιστον στον ίδιο χώρο με το παιδί).
Η αύξηση του πάχους των αρτηριών
συνδέεται με μεγαλύτερο καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο για τους ενηλίκους.

\«Προστατέψτε τα παιδιά!»
«Η μελέτη μας δείχνει ότι η έκθεση
στο παθητικό κάπνισμα κατά την
παιδική ηλικία προκαλεί μια άμεση
και μη αναστρέψιμη βλάβη στη
δομή των αρτηριών. Οι γονείς και
όσοι σκέφτονται να αποκτήσουν
παιδί, θα πρέπει να κόψουν το κά-
πνισμα. Όχι μόνο θα κάνουν καλό
στη δική τους υγεία, αλλά επίσης
θα προστατέψουν την υγεία των
παιδιών τους στο μέλλον», δήλωσε
η δρ. Γκολ. 
Επίσης, η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι
έχουν γονείς που καπνίζουν και οι
δύο, είναι πιθανότερο να γίνουν και
οι ίδιοι καπνιστές, αλλά και υπέρβαροι,

σε σχέση με όσους δεν έχουν γονείς
καπνιστές. 
Από την άλλη, αν μόνο ο ένας γονέας
κάπνιζε, δεν φάνηκε να υπάρχει κά-
ποια αισθητή επίπτωση στις αρτηρίες
των παιδιών. 
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι όταν κα-
πνίζει μόνο ο ένας γονέας, είναι πιο
εύκολο να βγει έξω για να καπνίσει
ή να απομονωθεί σε κάποιον άλλο
χώρο, γεγονός που προστατεύει τα
παιδιά σε σημαντικό βαθμό από το
παθητικό κάπνισμα. Όταν όμως κα-
πνίζουν και οι δύο γονείς, τότε είναι
δύσκολο για τα παιδιά να προστα-
τευθούν από μια τέτοια οικογενειακή
συνήθεια.

Ανισότητες
Οι ερευνητές επισήμαναν πως αν και
καταγράφεται μια τάση μείωσης του
παθητικού καπνίσματος διεθνώς,
αυτή αφορά κυρίως στις οικογένειες
υψηλότερου εισοδήματος, πράγμα
που διευρύνει τις κοινωνικο-οικονο-
μικές ανισότητες, όσον αφορά το
πρόβλημα του παθητικού καπνίσμα-
τος. Οι επιστήμονες τονίζουν την
ανάγκη να απαγορευθεί το κάπνισμα
στους δημόσιους χώρους και στα
αυτοκίνητα, διότι αποτελεί ζήτημα
δημόσιας υγείας. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς
και η Αυστραλία έχουν ήδη απαγο-
ρεύσει το κάπνισμα μέσα σε αυτοκί-
νητα με παιδιά, ενώ η Βρετανία ανα-
κοίνωσε ότι σύντομα θα κάνει το ίδιο. 
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει
ότι ο καπνός μπορεί να μείνει μέσα
σε ένα κλειστό χώρο έως δυόμιση
ώρες, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα.
Το παθητικό κάπνισμα έχει ως συνέπεια
ο παθητικός καπνιστής να εισπνέει
στον οργανισμό του πάνω από 4.000
χημικές ουσίες, από τις οποίες του-
λάχιστον 250 είναι επιβλαβείς και
πάνω από 50 είναι καρκινογόνες. Τα
μικρά παιδιά που είναι παθητικοί κα-
πνιστές, εκτός από τον αυξημένο καρ-
διαγγειακό κίνδυνο, κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο από άσθμα, κρυολογήματα,
λοιμώξεις των αφτιών κ.ά. 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους
χρόνιους καπνιστές είναι ο καρκίνος
των πνευμόνων. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ),
το ενεργητικό κάπνισμα σκοτώνει
περίπου 6 εκατ. ανθρώπους το χρόνο
και το παθητικό κάπνισμα άλλους
600.000. Εκτιμάται ότι περίπου τέσ-
σερα στα δέκα παιδιά (ποσοστό 40%)
διεθνώς εκτίθενται τακτικά στο πα-
θητικό κάπνισμα στο σπίτι τους και
σχεδόν το 1/3 των συνολικών θανάτων
λόγω παθητικού καπνίσματος αφο-
ρούν παιδιά.

Πιο κοντά στη θεραπεία του διαβήτη 2

Μια γενετική μετάλλαξη με προστατευτική δράση
για τον διαβήτη τύπου 2 ανακάλυψαν για πρώτη

φορά επιστήμονες, ανοίγοντας το δρόμο για ένα
φάρμακο που θα ανοίξει νέους θεραπευτικούς δρόμους
για τη συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία τείνει να εξελιχτεί
σε παγκόσμια επιδημία, καθώς από αυτήν εκτιμάται
ότι πάσχουν πάνω από 300 εκατ. άνθρωποι. Συγκεκριμένα,
μια διεθνής ερευνητική ομάδα εντόπισε για πρώτη
φορά μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο, οι οποίες μειώνουν
σημαντικά –κατά τα δύο τρίτα– τον κίνδυνο εμφάνισης
διαβήτη τύπου 2, ακόμα και σε ανθρώπους που ανήκουν
στην ομάδα υψηλού κινδύνου, λόγω παχυσαρκίας,
ηλικίας και άλλων παραγόντων. Ειδικότερα, όσοι έχουν
αυτό το γονίδιο, παράγουν περισσότερη ινσουλίνη στο
πάγκρεάς τους και, παράλληλα, έχουν μικρότερο
επίπεδο σακχάρου στο αίμα τους. Είναι αξιοσημείωτο

ότι προηγούμενες μελέτες σε ποντίκια είχαν υπάρξει
μάλλον παραπλανητικές, καθώς είχαν οδηγήσει στο
–λανθασμένο– συμπέρασμα ότι οι μεταλλάξεις σε
αυτό το γονίδιο αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη. Το
συγκεκριμένο γονίδιο ρυθμίζει τη δράση μιας πρωτεΐνης,
της ZnT8, που μεταφέρει ψευδάργυρο και διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των ινσουλινοπαραγωγικών
β-κυττάρων του παγκρέατος (ο ψευδάργυρος παίζει
ρόλο-κλειδί στην παραγωγή της ινσουλίνης στο
πάγκρεας). Η μελέτη έδειξε ότι το προστατευτικό
γονίδιο εμφανίζεται σε πολλές εθνοτικές ομάδες ανά
τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι ένα τυχόν μελλοντικό
φάρμακο, χάρη σε αυτή την ανακάλυψη, θα είχε
παγκόσμια χρησιμότητα. 
Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι, σε επόμενο στάδιο, θα
βρουν ένα φάρμακο που θα μιμείται την προστατευτική

δράση του εν λόγω γονιδίου. Ήδη, δύο φαρμακευτικές
εταιρίες ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν άμεσα έρευνες για
ένα νέο φάρμακο. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής και δια-
τροφής, καθώς και τα υπάρχοντα φάρμακα, επιβραδύνουν
την εξέλιξη της νόσου, αλλά πολλοί ασθενείς δεν αν-
ταποκρίνονται καλά στις υφιστάμενες θεραπείες, γι’
αυτό πάντα αναζητούνται νέες θεραπευτικές στρατηγικές.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι τυχόν νέο φάρμακο θα χρειαστεί

δέκα έως 20 χρόνια έως ότου
κυκλοφορήσει στην

αγορά.

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Το παθητικό κάπνισμα «σκοτώνει» τα παιδιά
Η έκθεση των παιδιών στο
παθητικό κάπνισμα προκαλεί
μη αναστρέψιμη ζημιά στις
αρτηρίες τους, γεγονός που
αυξάνει τον κίνδυνο να πάθουν
έμφραγμα ή εγκεφαλικό
αργότερα στη ζωή τους,
σύμφωνα με μια νέα μεγάλη
επιστημονική έρευνα.

Περίπου 4 στα 10 παιδιά

διεθνώς εκτίθενται τακτικά

στο παθητικό κάπνισμα στο

σπίτι τους και σχεδόν το ένα

τρίτο των συνολικών

θανάτων λόγω παθητικού

καπνίσματος 

αφορούν παιδιά
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Τ
α συμπεράσματα

της αμερικανικής
έρευνας, που διήρ-
κεσε σχεδόν δύο δε-

καετίες, εγείρουν σοβαρά
ερωτηματικά για τις μακρο-
πρόθεσμες συνέπειες που
έχουν στην υγεία δημοφιλείς
δίαιτες, όπως του Άτκινς, που
βασίζονται κατ’ εξοχήν στην
κατανάλωση πρωτεϊνών. Ει-
δικότερα, οι ερευνητές μελέ-
τησαν επί 18 χρόνια περίπου
6.300 άτομα άνω των 50 ετών.
Όταν οι πρωτεΐνες στη δια-
τροφή προέρχονται από φυ-
τικές πηγές, όπως τα όσπρια,
τότε οι επιβλαβείς επιπτώσεις
μειώνονται σημαντικά. Παρ’
όλα αυτά, ο κίνδυνος καρκίνου
είναι τριπλάσιος για έναν άν-
θρωπο που τρέφεται όχι με

πολλές αλλά με μεσαίες πρω-
τεΐνες (ζωικές και φυτικές),
σε σχέση με κάποιον που τις
αποφεύγει γενικά. Από την
άλλη, ενώ οι μεσήλικες που
τρώνε πολλές ζωικές πρωτεΐ-
νες πεθαίνουν πιο νέοι από
καρκίνο, διαβήτη ή άλλες πα-
θήσεις, η ίδια ακριβώς πρω-
τεϊνούχα διατροφή φαίνεται
να λειτουργεί προστατευτικά
για τους ανθρώπους άνω των
65 ετών. Με άλλα λόγια, προ-
κύπτει ότι, καθώς αλλάζει η
βιολογία του οργανισμού με
το πέρασμα του χρόνου, αυτό
που είναι επιβλαβές σε μι-
κρότερη ηλικία, γίνεται ωφέ-
λιμο σε μεγαλύτερη. 
«Οι άνθρωποι πρέπει να ρυθ-
μίσουν τη διατροφή τους, έτσι
ώστε μόνο το 9% έως 10%

των θερμίδων τους να προ-
έρχεται από πρωτεΐνες, κατά
προτίμηση φυτικές», δήλωσε
ο επικεφαλής των ερευνητών
Βάλτερ Λόνγκο και πρόσθεσε:
«Αφιερώστε μερικούς μήνες
να μελετάτε τις ετικέτες των
τροφίμων, καθώς υπάρχει λίγη
πρωτεΐνη παντού». 

Η μεσογειακή διατροφή 
Η έρευνα έδειξε ότι ο μέσος
μεσήλικας άνθρωπος στην
εποχή μας καταναλώνει αρ-
κετά περισσότερες πρωτεΐνες
από το ιδανικό «κατώφλι» του
10% (γύρω στο 16% των ημε-
ρήσιων θερμίδων του προ-
έρχεται από πρωτεΐνες και
από αυτές τα δύο τρίτα είναι
ζωικής προέλευσης). Εξάλλου,
πειράματα σε ποντίκια που

έκαναν οι Αμερικανοί ερευ-
νητές επί δίμηνο, έδειξαν ότι
όσα ζώα τρέφονταν με λίγες
πρωτεΐνες, είχαν 45% μικρό-
τερους καρκινικούς όγκους
σε σχέση με όσα έτρωγαν
πολλές πρωτεΐνες. 
«Σχεδόν ο καθένας μας πρό-
κειται να αποκτήσει ένα καρ-
κινικό ή προκαρκινικό κύτ-
ταρο κάποια στιγμή. Το ερώ-
τημα είναι: "Θα εξελιχθεί αυτό
ή όχι;" Φαίνεται πως η απάν-
τηση σε σημαντικό βαθμό
εξαρτάται και από τον βαθμό
κατανάλωσης πρωτεϊνών»,
δήλωσε ο Λόνγκο. Ο ίδιος
εκτίμησε ότι η μεσογειακή
διατροφή, που είναι φτωχή
σε πρωτεΐνες και πλούσια σε
υδατάνθρακες είναι-ίσως- η
καλύτερη για τη μακροζωία. 

Τα αυξημένα επίπεδα της ουσίας διφαινόλης Α (ΒΡΑ) στα ούρα
ενός άνδρα μπορεί να αποτελούν ένδειξη για την ύπαρξη

καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα. Είναι η πρώτη φορά που μια μελέτη δείχνει
ότι η διφαινόλη στα ούρα αποτελεί πιθανό βιοδείκτη για τη
συγκεκριμένη νόσο (κάτι ανάλογο με το τεστ PSA). 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Περιβαλλοντικής
Υγείας Σουκ μέι Χο, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Κολλεγίου
Ιατρικής του πανεπιστημίου του Σινσινάτι, διαπίστωσαν ότι ακόμα
και χαμηλά επίπεδα της εν λόγω ουσίας στον οργανισμό μπορούν
να προκαλέσουν αλλαγές τόσο σε κακοήθη όσο και σε καλοήθη
κύτταρα του προστάτη. 
Η διφαινόλη Α, ένας περιβαλλοντικός ρυπαντής που επιδρά –κυ-
ρίως– στο ορμονικό σύστημα, χρησιμοποιείται ευρέως σε σκληρές
πλαστικές συσκευασίες προϊόντων τροφίμων. Η ουσία απορροφάται
στον οργανισμό μέσω του δέρματος, της αναπνοής και της διατροφής. 
Η διφαινόλη Α διαταράσσει την ενδοκρινική ισορροπία ενός
ανθρώπου, καθώς μιμείται ορισμένες ορμόνες του, ενώ παράλληλα
δημιουργεί προβλήματα στον μεταβολισμό και στο ανοσοποιητικό
σύστημα. Προηγούμενες έρευνες έχουν συσχετίσει την ουσία με
πιθανές νευρολογικές διαταραχές, διαβήτη, καθώς και μερικούς
καρκίνους (ιδίως του μαστού και του προστάτη).
Η νέα έρευνα ενισχύει τις ενδείξεις για ύπαρξη σχέσης ανάμεσα
στη διφαινόλη και στον καρκίνο του προστάτη, ενώ παράλληλα
δείχνει ότι η ανίχνευση στα ούρα της ουσίας αποτελεί έναν πιθανό
διαγνωστικό δείκτη. 

«Καμπανάκι» για καρκίνο 
του προστάτη

Σωστή διατροφή εναντίον 
πρόωρου τοκετού

Προσοχή στην κατανάλωση
πρωτεϊνών!

Για τις επιπτώσεις των ζωικών
πρωτεϊνών, μέσω της κατανάλωσης
πολλών κρεάτων, τυριών, αυγών και
άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων,
ιδιαίτερα στους μεσήλικες,
προειδοποιεί μεγάλη επιστημονική
έρευνα, που κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι είναι εξίσου επιβλαβείς για την υγεία
με το κάπνισμα, καθώς σχεδόν
διπλασιάζουν την πιθανότητα
πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε
αιτία και τετραπλασιάζουν τον κίνδυνο
θανάτου ειδικά από καρκίνο ή διαβήτη. 

Οι άνθρωποι που έχουν ξε-
σπάσματα θυμού, αντιμε-

τωπίζουν σχεδόν πενταπλάσιο
κίνδυνο για έμφραγμα και υπερ-
τριπλάσιο κίνδυνο για εγκε-
φαλικό μέσα στο επόμενο δίωρο
περίπου, σύμφωνα με μια νέα
αμερικανική επιστημονική
έρευνα. Όσο συχνότερα θυμώνει
κανείς, ιδίως αν έχει επιβαρυμένο
καρδιαγγειακό ιστορικό, τόσο
ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος,

καθώς συσσωρεύεται σε βάθος
χρόνου. 
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής
και της Σχολής Δημόσιας Υγείας
του πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
με επικεφαλής τη δρ. Ελίζαμπεθ
Μοστόφσκι, εξέτασαν δεδομένα
από εννέα μελέτες σχετικές με
το ζήτημα, οι οποίες αφορούσαν
χιλιάδες ανθρώπους. 
Σε επίπεδο πληθυσμού, ο κίν-
δυνος ενός μεμονωμένου επει-

σοδίου θυμού είναι σχετικά χα-
μηλός: ένα έμφραγμα παραπάνω
ανά 10.000 ανθρώπους ετησίως
για κάποιον άνθρωπο χαμηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου, ο
οποίος θυμώνει μόνο μια φορά
το μήνα. Αν ο άνθρωπος ανήκει
στην ομάδα υψηλού καρδιαγ-
γειακού κινδύνου, τότε ο αυ-
ξημένος κίνδυνος από ένα ξέ-
σπασμα θυμού το μήνα αυξά-
νεται σε τέσσερα εμφράγματα

παραπάνω ανά 10.000 άτομα. 
Αν όμως κανείς θυμώνει συχνά,
ο κίνδυνος αυξάνει σημαντικά
σε επίπεδο πληθυσμού. Έτσι,
πέντε επεισόδια θυμού τη μέρα
έχουν ως αποτέλεσμα περίπου
158 πρόσθετα εμφράγματα
ανά 10.000 άτομα το χρόνο για
τους ανθρώπους χαμηλού καρ-
διαγγειακού κινδύνου, αριθμός
που αυξάνεται σε 657 ανά
10.000 για τα άτομα της ομάδας

υψηλού κινδύνου! 
Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ακριβώς
ο θυμός μπορεί να αποβεί επι-
κίνδυνος. Είναι γνωστό, πάντως,
ότι το χρόνιο στρες αυξάνει τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο, εν μέρει
επειδή αυξάνει την αρτηριακή
πίεση και εν μέρει επειδή οι
αγχωμένοι άνθρωποι συχνά
καταφεύγουν σε ανθυγιεινές
συνήθειες, όπως το κάπνισμα
και το πολύ αλκοόλ. 

Επικίνδυνος ο θυμός...

Οι έγκυες που κάνουν διατροφή με άφθονα φρούτα, λαχανικά
και πλήρη δημητριακά, καθώς επίσης πίνουν πολύ νερό, έχουν
σημαντικά μειωμένο κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα, σύμφωνα
με μια νέα σκανδιναβική επιστημονική έρευνα. 
Οι ερευνητές από τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία,
ανέλυσαν στοιχεία πρόωρων τοκετών μεταξύ περίπου 66.000
γυναικών, από τις οποίες οι 3.500 (5,3%) είχαν γεννήσει πρόωρα.
Η μελέτη έδειξε σημαντική μείωση της πιθανότητας πρόωρης
γέννας, ιδίως για όσες γυναίκες έκαναν το πρώτο παιδί τους,
εφόσον έκαναν την παραπάνω διατροφή. Επίσης, μειωμένο
κίνδυνο –αλλά σε μικρότερο βαθμό– είχαν και όσες έκαναν
πιο παραδοσιακή διατροφή, με πολλές βραστές πατάτες, ψάρια
και μαγειρεμένα λαχανικά. 
Ο πρόωρος τοκετός, πριν την 37η εβδομάδα της κύησης, έχει
συσχετιστεί με διάφορα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
προβλήματα υγείας των παιδιών, ενώ ευθύνεται για σχεδόν τα
τρία τέταρτα (το 75%) των θανάτων των νεογέννητων. 



Σ
ύμφωνα με μια πρόσφατη

έρευνα που διενεργήθηκε
για λογαριασμό του WWF
Ελλάς, το 46% των Ελλήνων

πιστεύει ότι τα τελευταία τρία χρόνια
η κατάσταση του περιβάλλοντος
στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί, τη στιγ-
μή που το 42% των πολιτών της χώρας
προθυμοποιείται να πάρει μέρος σε
κοινωνικές δράσεις και το 31% σε
δράσεις που σχετίζονται με τη βελ-
τίωση της ζωής στην πόλη. Επιθυ-
μώντας να απαντήσει στις συγκεκρι-
μένες ανησυχίες των σύγχρονων πο-
λιτών της χώρας, βασικός σκοπός
του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή»

είναι η κινητοποίηση και ευαισθητο-
ποίηση της ελληνικής κοινωνίας, μέσω
ανοιχτών ενημερωτικών δράσεων,
προκειμένου οι πολίτες να αλλάξουν
τον τρόπο ζωής τους και να συμβά-
λουν στη μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος της χώρας. 
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο
άξονες:
8Ο πρώτος άξονας της εφαρμογής
του προγράμματος είναι οι σχολικές
κοινότητες: Ξεκινώντας από το σχολικό
έτος 2013-2014, βασικός στόχος ήταν
να ενταχθούν ως ενεργά μέλη στο
δίκτυο του προγράμματος περίπου
65 σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια)

και 6.500 συνολικά μαθητές ανά έτος,
ώστε να αναλάβουν δράση για τη
βελτίωση του τρόπου ζωής τους και
την αλλαγή της νοοτροπίας τους απέ-
ναντι στο περιβάλλον και τους συμ-
πολίτες τους. 
Σημειώνεται πως ήδη, τα εγγεγραμ-
μένα σχολεία ανά την Ελλάδα έχουν
φτάσει τα 85. 
8Αντίστοιχα, ο δεύτερος άξονας του
προγράμματος είναι οι πολίτες και ο
σκοπός του είναι: α) να εισάγει την
έννοια του «οικολογικού αποτυπώ-
ματος» στο κατά μεγάλο ποσοστό
απληροφόρητο ελληνικό κοινό, β)
να εκπαιδεύσει τους πολίτες και να
παρουσιάσει αλλαγές στον τρόπο
που ζουν, οι οποίες μειώνουν το κό-
στος ζωής και είναι, συγχρόνως,
θετικές για το περιβάλλον, και γ) να
προσφέρει σε όλους έναν εποικοδο-
μητικό τρόπο συμμετοχής. 

Ενθαρρυντική ανταπόκριση
Μέσα στους πρώτους πέντε μήνες
υλοποίησης της «Καλύτερης Ζωής»,

η ανταπόκριση των μαθητών και πο-
λιτών που συμμετείχαν στις δράσεις
του προγράμματος ήταν ενθαρρυν-
τική: 85 εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα
σχολεία από ολόκληρη την Ελλάδα,
1.320 μέλη στην ιστοσελίδα του προ-
γράμματος (www.kalyterizoi.gr), 1.100
συμμετέχοντες στο πρώτο φεστιβάλ
που διοργανώθηκε στη χώρα μας
κατά της σπατάλης τροφίμων και συ-
νέργειες με πάνω από 30 φορείς από
ολόκληρο το φάσμα της ενεργής
«κοινωνίας των πολιτών». 
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης του προγράμματος στα σχολεία,
δημιουργήθηκαν λαχανόκηποι σε
σχολικές αυλές για την εξοικείωση
των μαθητών με το περιβάλλον, ενώ
πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ενη-
μερωτικές δράσεις για τη σπατάλη
των τροφίμων, την αξία της ανακύ-
κλωσης και της κομποστοποίησης.
«Η Καλύτερη Ζωή φιλοδοξεί να κα-
ταστεί ένας κόμβος ενημέρωσης
και παρότρυνσης σε δράση για τη
βελτίωση της καθημερινότητας όλων

μας. Στην Ελλάδα της κρίσης, μπο-
ρούμε να αλλάξουμε πρότυπο ζωής
και να χτίσουμε μια νέα συλλογική,
βιώσιμη αφήγηση που θα πρέπει
να αφορά και την καθημερινότητά
μας, με τους πολίτες του σήμερα,
αλλά και του αύριο ως συμμάχους.
Γι’ αυτόν τον σκοπό θα εργαστεί η
Καλύτερη Ζωή, με την αμέριστη
συμπαράσταση του Ιδρύματος ‘‘Σταύ-
ρος Νιάρχος’’ που αποτελεί απο-
κλειστικό δωρητή του προγράμμα-
τος», αναφέρει ο κ. Αχιλλέας Πλη-
θάρας, υπεύθυνος του προγράμμα-
τος «Καλύτερη Ζωή» του WWF Ελλάς. 
Μάλιστα, μόλις την Πέμπτη, άνοιξε
ο νέος θεματικός φάκελος του προ-
γράμματος, με έμφαση στη μεσο-
γειακή διατροφή, τη σύνδεση τρο-
φής, υγείας και τρόπου ζωής, τις
υγιεινές τροφές και το περιβαλλον-
τικό αποτύπωμα των τροφίμων. 
Περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραμμα και τις επόμενες δράσεις
του υπάρχουν στον ιστότοπο 
http://kalyterizoi.gr/. 
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«Καλύτερη Ζωή» με τη συμβολή όλων
Το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή», το οποίο υλοποιεί το WWF
Ελλάς με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα την επιτακτική 
πλέον ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα 
από την αμεσότερη δραστηριοποίηση των πολιτών και 
τη ριζική ανανέωση της νοοτροπίας τους.

Δυσβάσταχτο το κόστος των φυσικών καταστροφών

Οι ζημιές από τις ακραίες πλημμύρες
στην Ευρώπη θα τετραπλασιαστούν
μέχρι το 2050, καθώς τέτοια φυσικά

φαινόμενα θα συμβαίνουν πολύ πιο συχνά και
θα είναι πιο καταστροφικά, εξαιτίας αφενός της
κλιματικής αλλαγής και αφετέρου της κοινωνι-

κο-οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις μιας νέας ευρωπαϊκής επιστημονικής
μελέτης. Η έρευνα θεωρείται η πιο εκτεταμένη
και ακριβέστερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα
πάνω στο ζήτημα των πλημμυρών, σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και όχι για μεμονωμένες χώρες. 
Οι ερευνητές (κλιματολόγοι, μαθηματικοί,
υδρολόγοι, οικονομολόγοι κ.ά.) από το Διεθνές
Ινστιτούτο Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστη-
μάτων της Αυστρίας, το Ινστιτούτο Περιβαλ-
λοντικών Μελετών του Πανεπιστημίου UV του
Άμσντερνταμ και άλλα ευρωπαϊκά ερευνητικά
κέντρα, εκτιμούν ότι κατά την περίοδο 2000-
2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μέσες ετήσιες
ζημιές λόγω πλημμυρών ανέρχονταν σε 4,9
δισεκατομμύρια ευρώ, όμως μπορεί να αυξη-
θούν δραματικά, σε 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ
το χρόνο έως το 2050! 
Επιπλέον, εκτιμάται ότι εκτεταμένες και κατα-

στροφικές πλημμύρες, όπως αυτές που έπληξαν
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία,
Ιταλία κ.ά.) το 2013 και 2014, είναι πολύ πιθανό
ότι θα αυξηθούν σε συχνότητα από μία ανά
16 χρόνια (όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα) σε
μία ανά δέκα χρόνια έως το 2050. 

Καταστροφές χωρίς... σύνορα
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι στο μέλλον οι
πλημμύρες όλο και περισσότερο δεν θα γνω-
ρίζουν σύνορα, καθώς όταν θα ξεχειλίζουν οι
ποταμοί μιας χώρας, είναι πιθανό να έχουν
ανάλογο αντίκτυπο και στις γειτονικές χώρες.
Γι’ αυτό, οι επιστήμονες καλούν τα κράτη να
προετοιμαστούν έγκαιρα, διαθέτοντας επαρκή
κεφάλαια σε μηχανισμούς χρηματοδοτικής
υποστήριξης και αλληλεγγύης σε πανευρωπαϊκή
κλίμακα.  Οι ερευνητές αποδίδουν την κατα-
στροφικότητα των πλημμυρών, χονδρικά, κατά

το ένα τρίτο στην κλιματική αλλαγή (που
εντείνει τις βροχοπτώσεις) και κατά τα δύο
τρίτα σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες,
κυρίως στο ότι η ανάπτυξη μιας χώρας και η
αύξηση του πληθυσμού της συνοδεύεται από
την επέκταση των κατοικιών, των υποδομών
και άλλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε
ευάλωτες για πλημμύρες περιοχές. 
Από την άλλη όμως, σε διεθνές επίπεδο, οι
επιστήμονες δεν συμφωνούν ότι όντως η κλι-
ματική αλλαγή θα κάνει χειρότερες τις πλημ-
μύρες. Είναι ενδεικτικό ότι η πιο πρόσφατη
έκθεση του κατ' εξοχήν αρμόδιου φορέα, της
Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή, που δόθηκε στη δημοσιότητα
το 2013, αναφέρει ότι υπάρχει «χαμηλή εμπι-
στοσύνη» των επιστημόνων για το κατά πόσο
οι πλημμύρες παγκοσμίως αυξήθηκαν ή μει-
ώθηκαν τον περασμένο αιώνα.
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Ε
ιδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση

του διαδικτύου από τους
Έλληνες, ή έρευνα χρήσης
τεχνολογιών πληροφόρη-

σης και επικοινωνίας για το 2013 της
ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ότι: 
8Περισσότεροι από 6 στους 10 άν-
δρες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
και σχεδόν η ίδια αναλογία εμφανίζεται
και στις γυναίκες. 
8Έντονες, όμως, είναι οι διαφορο-
ποιήσεις που παρατηρούνται στις
ηλικιακές ομάδες. Περισσότεροι από
9 στους 10 ηλικίας 16-24 ετών χρη-
σιμοποιούν το διαδίκτυο, ενώ μόλις
1 στους 10 ηλικίας 65-74 ετών. 
8Εξίσου έντονες είναι οι διαφορο-
ποιήσεις που παρατηρούνται στις
πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικών
βαθμίδων εκπαίδευσης. Χρησιμο-
ποιούν το διαδίκτυο 9 στους 10 απ’
όσους έχουν ολοκληρώσει υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης (ΤΕΙ, ΑΕΙ, με-
ταπτυχιακά/διδακτορικό), 7 στους
10 απ’ όσους έχουν ολοκληρώσει με-
σαίο επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτοι
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης) και λίγο περισσότεροι από 2
στους 10 απ’ όσους έχουν χαμηλό
επίπεδο εκπαίδευσης (δεν έχουν ολο-
κληρώσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης,
απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και Γυμνασίου, κατώτερων Τε-
χνικών Σχολών). Τακτική θεωρείται
η χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα και πραγ-
ματοποιείται από το 93,3% όσων χρη-
σιμοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρί-

μηνο του 2013, ποσοστό αυξημένο
κατά 1,7% σε σχέση με το 2012
(91,7%). 
Η συντριπτική πλειονότητα των συν-
δέσεων στο διαδίκτυο από την κα-
τοικία είναι ευρυζωνικές συνδέσεις.
Από το α’ τρίμηνο 2012 η μεγαλύτερη
αύξηση (6,8%) καταγράφεται στην
περιφέρεια Αττικής και η μικρότερη
στην περιφέρεια της Κεντρικής Ελ-
λάδας (1,5%). 

«Αποκλεισμός»
Οι παράγοντες κινδύνου, ώστε ένα
άτομο να αποκλείεται από την ηλε-
κτρονική ενσωμάτωση (e-inclusion),
είναι:
8 η ηλικία,
8 το επίπεδο εκπαίδευσης και
8 η ασχολία.
Συγκεκριμένα, κάποιος θεωρείται ότι
κινδυνεύει να αποκλειστεί από την
ηλεκτρονική/τεχνολογική ενσωμά-
τωση, εάν: 

8 Ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55-
74 ετών (τα άτομα μεγαλύτερης ηλι-
κίας αποκλείονται από την έρευνα),
8Δεν έχει ολοκληρώσει καμία εκ-
παιδευτική βαθμίδα ή έχει ολοκλη-
ρώσει δημοτικό, γυμνάσιο ή κατώ-
τερες τεχνικές σχολές,
8 Δεν είναι εργαζόμενος (άνεργος,
συνταξιούχος ή άλλες περιπτώσεις
μη οικονομικά ενεργού ατόμου).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας:
8 Ποσοστό 29,2% του πληθυσμού
ηλικίας 16-74 ετών αντιμετωπίζει κίν-
δυνο αποκλεισμού από την τεχνολο-
γική ενσωμάτωση λόγω της ηλικίας.
8 Ποσοστό 34,1% του πληθυσμού
ηλικίας 16-74 ετών αντιμετωπίζει κίν-
δυνο αποκλεισμού από την τεχνο-

λογική ενσωμάτωση λόγω του επι-
πέδου εκπαίδευσης.
8 Ποσοστό 49,4% του πληθυσμού
ηλικίας 16-74 ετών αντιμετωπίζει κίν-
δυνο αποκλεισμού από την τεχνο-
λογική ενσωμάτωση λόγω της ασχο-
λίας του, συγκεκριμένα δε επειδή δεν
εργάζεται. 

Γιατί επιλέγουμε το διαδίκτυο;
Στους λόγους χρήσης του διαδικτύου,
η αναζήτηση πληροφοριών και υπη-
ρεσιών παραμένει, όπως και το 2012,
στην κορυφή της λίστας των δρα-
στηριοτήτων που πραγματοποιούνται
μέσω διαδικτύου, με ποσοστό 83,4%,
ενώ η online ανάγνωση ειδήσεων σε
ιστοσελίδες, εφημερίδες και περιοδικά
είναι η δεύτερη περισσότερο πραγ-

ματοποιούμενη δραστηριότητα, με
ποσοστό 77,1%. 
Σε σχέση με το 2012 η μεγαλύτερη
αύξηση καταγράφεται στην πώληση
αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημο-
πρασιών με τοποθέτηση διαφήμισης
σε ιστοσελίδα όπως το e-Bay (+47,5%),
στην πραγματοποίηση κλήσεων ή
βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου,
με χρήση προγραμμάτων όπως το
Skype (+14,2%) και στις τραπεζικές
συναλλαγές (+7,8%). 

Εν κινήσει...
Περίπου 3 στους 10 συνδέονται στο
διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας
και χώρου εργασίας), από φορητή
συσκευή. Ειδικότερα, το 26,7% του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-
74 ετών και το 44,7% όσων χρησι-
μοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίμηνο
του 2013, συνδέθηκαν εκτός της κα-
τοικίας και του χώρου εργασίας τους,
με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart
phone, φορητού υπολογιστή (laptop,
notebook, netbook ή tablet) ή άλλης
φορητής συσκευής (PDA, MP3 player,
e-book reader, φορητή κονσόλα παι-
χνιδιών κλπ), παρουσιάζοντας αύξηση
18,7% και 9,3%, αντίστοιχα, σε σχέση
με το α’ τρίμηνο του 2012. 
Η μεγάλη αύξηση που καταγράφεται
στη χρήση ασύρματων δικτύων (WiFi)
για σύνδεση στο διαδίκτυο στην κα-
τοικία, καταγράφεται και για την εν
κινήσει χρήση από φορητές συσκευές. 
Σχετική σταθερότητα καταγράφεται
στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, καθώς 4 στα 10 άτο-
μα, ηλικίας 16-74 ετών, χρησιμοποί-
ησαν τη χρονική περίοδο Απριλίου
2012 – Μαρτίου 2013, για προσωπική
χρήση τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. 
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες περι-
λαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πο-
λιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω
του διαδικτύου, για προσωπική χρήση.
Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά
με υποχρεώσεις των πολιτών (φορο-
λογική δήλωση κ.λπ.), επίσημα έγ-
γραφα (αστυνομική ταυτότητα, πι-
στοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρε-
σίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιο-
θήκες, πληροφόρηση και εγγραφή
σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες
δημόσιας υγείας (προγραμματισμός
ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βε-
βαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας
ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.). 

«ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ» ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

6 στους 10 Έλληνες «σερφάρουν» στο διαδίκτυο
Τη διείσδυση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών
αλλά και της χρήσης 
του διαδικτύου στη χώρα μας
καραγράφει έρευνα της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
σύμφωνα με την οποία το
60,4% των Ελλήνων ηλικίας
16-74 ετών χρησιμοποίησε,
το α’ τρίμηνο πέρυσι,
ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
ενώ το 59,9% του πληθυσμού
έκανε και χρήση του ίντερνετ.

Οσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, παρατηρείται ότι 3 στα 10 άτομα,
ηλικίας 16-74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο,

έκαναν κατά το α’ τρίμηνο του 2013 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία
αγαθών ή υπηρεσιών.
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν μέσω του
διαδικτύου, για προσωπική χρήση κυρίως, ήταν: 
3 Είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη 36,2%.
3Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κ.λπ.) 27,8%. 
3 Ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κινητά

τηλέφωνα, τηλεοράσεις, DVD κ.λπ.) 24,9%. 
3 Οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

κ.λπ.) 21,4%.
3 Εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφοι

κ.λπ.) 21,1%.
3∆ιαμονή σε καταλύματα (ξενοδοχεία, δωμάτια, διαμερίσματα κ.λπ.) 20,3%.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Περισσότεροι από 

9 στους 10 Έλληνες

ηλικίας 16-24 ετών

χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο, ενώ μόλις 

1 στους 10 ηλικίας 

65-74 ετών
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Ο
ι χορτοφάγοι φαίνεται να

παρουσιάζουν χαμηλότε-
ρη πίεση αίματος, σύμφω-
να τόσο με πρόσφατες

όσο και με παλαιότερες αναλύσεις.
Μπορεί να μην είναι στους περισσό-
τερους γνωστό, αλλά έχετε αναρωτηθεί
ποτέ ότι, υιοθετώντας μια χορτοφαγική
διατροφή μπορεί να παρατηρήσετε
ακόμη και μείωση της αρτηριακής
πίεσης, σε περιπτώσεις βέβαια ατόμων
που έχουν πρόβλημα; 
Είναι γνωστό ότι η υψηλή αρτηριακή
πίεση είναι ένας σημαντικός παρά-
γοντας κινδύνου για καρδιακή νόσο.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα
που πραγματοποίησαν Ιάπωνες ερευ-
νητές (Yoko Yokoyama, Kunihiro Ni-
shimura, Misa Takegami, Neal D. Bar-
nard), της πόλης Οσάκα, την οποία
παρουσίασαν

στο περιοδικό JAMA Internal Medicine,
η χορτοφαγική δίαιτα μπορεί, όντως,
να επηρεάσει θετικά την αρτηριακή
πίεση. Οι ερευνητές μελέτησαν 311
ενήλικες κλινικά και 21.604 ερευνητικά,
οι οποίοι ακολούθησαν χορτοφαγική
δίαιτα, συμπεριλαμβανομένων όμως
και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
των αυγών και των ψαριών. Η μέτρηση
της πίεσης πραγματοποιήθηκε σε χι-
λιοστά υδραργύρου (mm Hg), τη μο-
νάδα δηλαδή μέτρησης της πίεσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις
κλινικές δοκιμές, οι συμμετέχοντες
που ακολούθησαν χορτοφαγική δια-
τροφή είχαν κατά 4,8 mm Hg (υδράρ-
γυρο) χαμηλότερη συστολική αρτη-
ριακή πίεση από εκείνους που κατα-
νάλωναν κρέας. Επίσης, στη διαστολική
αρτηριακή πίεση των χορτοφάγων
παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,2 mm

Hg.  Πού όμως οφείλεται η σύν-
δεση μεταξύ χορτοφαγίας

και χαμηλής αρτηριακής
πίεσης; Οι χορτοφάγοι

έχουν γενικά χαμηλό-
τερο Δείκτη Μάζα Σώ-

ματος (ΔΜΣ) και χαμηλότερο κίνδυνο
παχυσαρκίας από εκείνους που ακο-
λουθούν κάποια άλλη διατροφή, πι-
θανόν γιατί οι χορτοφαγικές δίαιτες
έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα
λίπους από τις παμφάγες δίαιτες, αλλά
και λόγω του ότι είναι καλή πηγή φυ-
τικών ινών. Δεδομένου λοιπόν ότι η
παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο της
υπέρτασης, η εξήγηση αυτή μπορεί
να είναι «κλειδί» στη σχέση αυτή. 
Άλλες έρευνες το αποδίδουν στο ότι
η χορτοφαγική δίαιτα δεν περιλαμβάνει
καθόλου αλκοόλ, κάτι όμως που δεν
μπορεί να θεωρηθεί βασικός παράγων
της επίδρασης αυτής. Επίσης, μπορεί
να οφείλεται και στο γεγονός ότι η
χορτοφαγία περιλαμβάνει λιγότερα
κορεσμένα λιπαρά και περισσότερα
πολυακόρεστα, τα οποία έχει απο-
δειχθεί ότι σχετίζονται άμεσα με τη
μείωση της αρτηριακής πίεσης. 
Σημαντικός παράγοντας στη θετική

επίδραση της χορτοφαγίας

για τη μειωμένη αρτηριακή πίεση,
αποτελεί βέβαια και η υψηλή περιε-
κτικότητα σε κάλιο που απαντάται
στη διατροφή αυτή. Σύμφωνα μάλιστα
με τη «Third National Health and Nu-
tritional Examination Survey» στις
Ηνωμένες Πολιτείες, τα άτομα με υψη-
λή πρόσληψη καλίου έχουν χαμηλό-

τερη αρτηριακή πίεση από εκείνους
που έχουν χαμηλή πρόσληψη (κάτω
από 40 meq/ημέρα). 
Η προσθήκη κρέατος σε μια χορτο-
φαγική διατροφή, αυξάνει ταχέως και
σημαντικά τα επίπεδα της αρτηριακής
πίεσης. Αυτή μάλιστα η διαπίστωση
πρωτοεμφανίστηκε σε μελέτες που
χρονολογούνται από τις αρχές του
1920. Πιο πρόσφατες βέβαια μελέτες
του Πανεπιστημίου Loma Linda της
Καλιφόρνιας, που αφορούν τη συ-
σχέτιση της χορτοφαγίας με τη χαμηλή
αρτηριακή πίεση, κατέληξαν στο ίδιο
συμπέρασμα, την εύνοια δηλαδή της
χορτοφαγικής διατροφής σε περι-
πτώσεις κινδύνου από υψηλή πίεση. 
Πάντως, ο ερευνητής δρ. Neal Barnard
της Επιτροπής Παθολόγων, που συμ-
μετείχε στην πρόσφατη αυτή μελέτη
των Ιαπώνων ερευνητών, δήλωσε ότι
δεν εξεπλάγη από τα ευρήματα αυτά,
επιβεβαιώνοντας έτσι και τα αποτε-
λέσματα των μέχρι σήμερα ερευνών.
Τόνισε, επίσης, ότι το θέμα αυτό έχει
βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών ερευ-
νών στη διάρκεια του χρόνου, ενώ
ακόμα και σήμερα είναι αρκετοί εκείνοι
που δεν γνωρίζουν τη θετική αυτή
επίδραση της χορτοφαγικής διατρο-
φής. Η κατανάλωση περισσότερων
φρούτων και λαχανικών ως μέρος
μιας συνολικής υγιεινής διατροφής,
ακόμα και αν δεν είναι κάποιος χορ-
τοφάγος, είναι αναγκαία, σύμφωνα
πάντα με τον ίδιο. 

Παράγοντες όπως η διατροφή, το σωματικό βάρος, η έλλειψη
φυσικής δραστηριότητας και το αλκοόλ, παίζουν σημαντικό

ρόλο στην ανάπτυξη προβλημάτων υπέρτασης. 
Οι διαιτητικές τροποποιήσεις, ωστόσο, έχουν αποδειχθεί ότι

είναι αποτελεσματικές τόσο για την πρόληψη 
όσο και για τη διαχείριση της υπέρτασης. 

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγου Τροφίμων MSc

(kogka@paragogi.net)

Χορτοφαγία: Μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Σημαντικός παράγοντας

στη θετική επίδραση

της χορτοφαγίας για 

τη μειωμένη αρτηριακή

πίεση, αποτελεί η υψηλή

περιεκτικότητα σε κάλιο

που απαντάται 

στη διατροφή αυτή



Εκτέλεση
Καθαρίζετε καλά τα καλαμάρια και
ψιλοκόβετε τα πλοκάμια τους. Αφή-
νετε τα καλαμάρια στην άκρη και
σοτάρετε το κρεμμύδι σε λίγο ελαι-
όλαδο. Όταν σοταριστεί, ρίχνετε τα
πλοκάμια και ανακατεύετε ελαφρώς
για να μην σας καούν. Προσθέτετε
το ρύζι και συνεχίζετε για περίπου 3
λεπτά το ανακάτεμα. «Σβήνετε» με
το λευκό κρασί και αφήνετε το αλκοόλ

να εξατμιστεί. Συμπληρώνετε 1 ½
φλ. του τσαγιού νερό, αλατοπιπε-
ρώνετε, προσθέτετε και τον άνηθο
και αφήνετε το ρύζι να ετοιμαστεί. 
Με ένα κουτάλι γεμίζετε τα καλαμάρια,
ισόποσα. Σφραγίζετε την πάνω πλευ-
ρά με οδοντογλυφίδες και τα τοπο-
θετείτε σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος.
Καλύπτετε με τη σάλτσα ντομάτας
τα καλαμάρια και πασπαλίζετε λίγο
ελαιόλαδο. Ψήνετε το φαγητό σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180οC
για περίπου 20 λεπτά. 
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Για δεύτερο
συνεχόμενο Σάββατο
σας παρουσιάζουμε
σαρακοστιανές
συνταγές, ώστε να
γεμίσετε το τραπέζι 
σας με νηστίσιμα, 
αλλά πάνω απ’ όλα
χορταστικά πιάτα. 

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

Υλικά 
� 300 γρ. ρεβίθια, βρασμένα
� 55 γρ. αλεύρι για όλες 

τις χρήσεις
� 60 ml ελαιόλαδο
� 1 κουτ. του γλυκού πάπρικα
� 1 κουτ. του γλυκού κύμινο
� Λίγο μαϊντανό
� 1 σκελίδα σκόρδο
� Ψωμί για burger (στρογγυλό)
� 1 ντομάτα κομμένη σε ροδέλες
� Κέτσαπ
� Αλάτι
� Πιπέρι
� Λίγη πράσινη σαλάτα

Για το σερβίρισμα
� Πατάτες τηγανιτές

Εκτέλεση 
Αφού έχετε βράσει τα ρεβίθια, τα
στραγγίζετε καλά και τα τοποθετείτε
στο μπλέντερ, όπου τα ανακατεύετε
μέχρι να γίνουν πουρές. Ρίχνετε το
σκόρδο, το κύμινο, την πάπρικα,
λίγο ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνετε.
Όταν το μείγμα γίνει ομοιόμορφο,
προσθέτετε το αλεύρι και συνεχίζετε
το ανακάτεμα. Πλάθετε έπειτα τα

μπιφτέκια από ρεβίθι, τα αλευρώνετε
ελαφρά και τα τηγανίζετε σε λάδι.
Κάθε ένα από τα μπιφτέκια που
βγάζετε από το τηγάνι, το αφήνετε
σε λίγο χαρτί για να απορροφήσει
το περιττό λάδι. 
Σε ένα πιάτο ανοίγετε στη μέση το
ψωμάκι από το burger. Βάζετε σάλ-
τσα κέτσαπ και στα δύο τα ψωμάκια, 

στη βάση ένα μαρούλι, από πάνω
το μπιφτέκι από ρεβίθι, έπειτα μια
ροδέλα ντομάτας και κλείνετε το
burger. 
Συνοδεύστε το πιάτο αυτό με τη-
γανιτές πατάτες. 
Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε
και μερικά καραμελωμένα κρεμ-
μύδια.

Συνταγή 3

Εκτέλεση
Ανακατεύετε το αλεύρι, το μπέικιν
πάουντερ και λίγο αλάτι. Στο μπλέντερ
ρίχνετε το ελαιόλαδο, το χυμό πορ-
τοκαλιού και το νερό και ανακατεύετε.
Προσθέτετε σιγά-σιγά το αλεύρι και
συνεχίζετε το ανακάτεμα μέχρι να
γίνει μια ομοιόμορφη ζύμη. Όταν η
ζύμη ετοιμαστεί, την τυλίγετε σε μια
μεμβράνη και την τοποθετείτε στο
ψυγείο για περίπου 3 ώρες ή καλύτερα
όλο το βράδυ. Σε ένα μπολ ανακα-
τεύετε όλα τα υλικά της γέμισης και
τα τοποθετείτε και αυτά στο ψυγείο
για περίπου 3 ώρες. 
Βγάζετε τη ζύμη απ’ το ψυγείο και
την αφήνετε σε θερμοκρασία δωμα-
τίου για περίπου 30 λεπτά. Την «στρώ-
νετε» σε αλευρωμένη επιφάνεια και
την ανοίγετε σε πολύ λεπτό φύλλο.
Τοποθετείτε το φύλλο σε ένα ταψί με
αντικολλητικό χαρτί και απλώνετε τη
γέμιση στη στενή πλευρά, ώστε να
μπορέσετε να την τυλίξετε. Τυλίγετε,
λοιπόν, προσεκτικά το ρολό, σφίγ-
γοντας καλά τη γέμιση. Ψήνετε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180οC
για περίπου 40 λεπτά, έως ότου ροδίσει
ελαφρά. 
Αφήνετε να κρυώσει και γαρνίρετε
με ζάχαρη άχνη όταν είναι έτοιμο να
σερβιριστεί. 

Για τη ζύμη
� 450 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
� 70 γρ. ελαιόλαδο
� 1 κουτ. του γλυκού μπέικιν πάουντερ
� 1 πορτοκάλι, χυμό
� 1 φλιτζ. του τσαγιού νερό
� 1 κουτ. της σούπας ζάχαρη άχνη

Για τη γέμιση
� 6 μήλα, κομμένα σε κυβάκια
� 100 γρ. καρυδόψιχα, χοντοκομμένη
� 60 γρ. αμυγδαλόψιχα, ψιλοκομμένη
� 40 γρ. σταφίδα 
� ½ φλιτζ. ζάχαρη
� Λίγο κονιάκ
� 4 κουτ. της σούπας ελαιόλαδο
� 1 κουτ. του γλυκού κανέλα
Για το γαρνίρισμα
� Ζάχαρη άχνη

Νηστίσιμο burger
Συνταγή 1

Καλαμάρια γεμιστά
Υλικά για 2 άτομα
� 4 μεγάλα καλαμάρια 
� 2 μεσαία κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
� ½ φλ. τσαγιού ρύζι καρολίνα 

(ή άλλο κοντόκοκκο)
� 1/3 φλιτζ. του τσαγιού λευκό κρασί
� 1/4 φλιτζ. του τσαγιού ελαιόλαδο
� 1 φλιτζ. του τσαγιού ντομάτα, τριμμένη
� 2 κουτ. της σούπας άνηθο
� Αλάτι
� Πιπέρι

Συνταγή 2 Νηστίσιμο 
γλυκό

Νηστίσιμο τραπέζι



O
σοι επιλέξετε για προ-

ορισμό τη Δυτική Μα-
κεδονία, εκτός από τα
ξενοδοχεία της περιο-

χής, υπάρχουν αρκετοί παραδοσια-
κοί οικισμοί που προωθούν τον
αγροτουρισμό και μπορείτε να βρε-
θείτε κοντά στη φύση σε ειδικά δια-
μορφωμένους ξενώνες και κατα-
λύματα, σε απλές αγροικίες και
σπίτια των χωριών, ιδιαίτερα στους

ορεινούς όγκους της Πίνδου, του
Γράμμου, του Βίτσιου, του Βοΐου
και των Πιερίων. 

Γαστρονομία
Κατά τη διάρκεια διαμονής του επι-
σκέπτη επιδιώκεται η γνωριμία του
με τα τοπικά προϊόντα. 
Τα ποιοτικά βιολογικά αγροτικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα είναι αυτά
που αναδεικνύουν τις τοπικές ιδι-

αιτερότητες, που σέβονται και προ-
στατεύουν το περιβάλλον. 
Είναι αυτά που, ενσωματωμένα σε
σύγχρονα πρότυπα, κατακτούν συ-
νεχώς μεγαλύτερο καταναλωτικό
κοινό. 
Τα πιστοποιημένα, πρότυπα και βιο-
λογικά, προϊόντα της Δυτικής Μα-
κεδονίας είναι, κυρίως, τα τυροκο-
μικά, τα φασόλια, τα οπωρικά και
τα κρασιά με κορυφαίο προϊόν τον
κρόκο Κοζάνης. 

Δραστηριότητες 
Στον αγροτουρισμό ο επισκέπτης
επιδιώκει να εντρυφήσει στην αγρο-
τική ζωή και να γνωρίσει τις δρα-
στηριότητες που σχετίζονται άμεσα
με τη φύση. 
Έτσι, προτείνεται η εθελοντική συμ-
μετοχή του, ακόμη και σε απλές
αγροτικές δουλειές, όπως είναι η
ενασχόληση με τη γη, το μάζεμα
καρπών, η παρασκευή τοπικών εδε-
σμάτων, η φροντίδα των ζώων κ.ά.

Ακόμη, προσφέρεται η δυνατότητα
εκμάθησης της τοπικής λαϊκής τέχνης
(αγγειοπλαστική, υφαντουργία κ.λπ.),
τοπικών χορών, καθώς και ορισμένες
ειδικές δραστηριότητες, όπως η ιπ-
πασία, η πεζοπορία και το ψάρεμα,
αλλά και δραστηριότητες πολιτιστι-
κού χαρακτήρα, όπως είναι τα πολλά
τοπικά πανηγύρια και θρησκευτικές
γιορτές, η αυθεντική αναβίωση πα-
λαιών εθίμων κ.ά. 
Οι αποκριάτικοι φανοί στην Κοζάνη,

οι φωτιές την παραμονή των Χρι-
στουγέννων στη Φλώρινα, τα Ρογ-
κατσάρια στις αρχές του χρόνου
στην Καστοριά και στα Γρεβενά, η
γιορτή του δεκαπενταύγουστου στη
Σαμαρίνα Γρεβενών, ο «Τρανός χο-
ρός» στη Βλάστη την ίδια ημέρα, η
παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο
Σπήλαιο Γρεβενών και πλήθος πα-
νηγυριών και εορτών, σας προσκα-
λούν στη φιλόξενη γη της Δυτικής
Μακεδονίας.
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Η Δυτική Μακεδονία αποτελείται από τους Nομούς Φλώρινας, Γρεβενών,
Καστοριάς και Κοζάνης, όπου τα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια, 

οι λίμνες και οι παράκτιοι υδροβιότοποι δείχνουν πως είναι ένας τόπος 
με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία χλωρίδας

και πανίδας, ενώ παρουσιάζει ξεχωριστή οικολογική και αισθητική αξία. 
Κάτι, που δεν θα αφήσουν τον επισκέπτη ασυγκίνητο.

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

H μοναδικότητα του τοπίου
Δυτική Μακεδονία:Δυτική Μακεδονία:

Προϊόντα

Αν βρεθείτε στην περιοχή, γευθείτε τα υπέροχα κρασιά Αμυνταίου, Σιάτιστας
και Βελβεντού. Τα μοναδικά τυροκομικά προϊόντα (φέτα, ανεβατό, μπάντζο,

κεφαλο-γραβιέρα, μανούρι) Γρεβενών και Κοζάνης που παράγονται από αγνό
πρόβειο και κατσικίσιο γάλα της περιοχής με μοναδικά υγιεινά χαρακτηριστικά,
ξεχωριστή γεύση και άρωμα αλλά και κορυφαία ποιότητα, τα φασόλια Πρεσπών,
Καστοριάς και Σισανίου που αποτελούν το κύριο συστατικό της μεσογειακής
διατροφής, τα μήλα Βερμίου, Κοζάνης και Καστοριάς και τα οπωρικά Βελβεντού,
που χάρη στα ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής έχουν
άριστη ποιότητα. Ακόμη ξεχωρίζουν οι κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης, τα γλυκά
και οι μαρμελάδες του Βελβεντού και της Φλώρινας. 
Επίσης, τα κάστανα, βραστά ή ψημένα, όπου οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί δρα-
στηριοποιούνται σε πολλές περιοχές και πέρα από τα μοναδικά εργόχειρα
αξιοποιούν την τέχνη τους και στις
τοπικές παραδοσιακές συνταγές. Γλυκά
του κουταλιού, κάστανα, πίτες, μαρμε-
λάδες και λικέρ, είναι μερικές μόνο από
τις «σπεσιαλιτέ» τους. 
Τα μανιτάρια, κυρίως των Γρεβενών, που
αποτελούν ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής,
με πολλούς τρόπους μαγειρέματος έχουν
εξαιρετική γεύση και μοναδικό άρωμα,
ενώ είναι απαλλαγμένα από χημικά λι-
πάσματα, φυτοφάρμακα και ορμόνες.



H
παράσταση EDITH the show είναι

ένας φόρος τιμής στη μοναδική
καλλιτέχνιδα που «σφράγισε» με
την ανυπέρβλητη φωνή και πα-

ρουσία της το γαλλικό τραγούδι κι έγινε
παγκόσμιο σύμβολο. 
Την Edith Piaf υποδύεται η Jil Aigrot, η φωνή
της οποίας ήταν αυτή που ακουγόταν να
ερμηνεύει τα τραγούδια της Πιαφ, στη βρα-
βευμένη ταινία «La Vie En Rose» («Ζωή σαν
τριαντάφυλλο») του Olivier Dahan, με πρω-
ταγωνίστρια τη Μαριόν Κοτιγιάρ, που είχε
θέμα τη ζωή της μεγάλης τραγουδίστριας. 
Η Εντίθ Πιαφ ήταν μία από τις πιο διάσημες
Γαλλίδες τραγουδίστριες των δεκαετιών
του ’40 και του ’50, γνωστή διεθνώς για τη
χαρακτηριστική βραχνή, λυπημένη φωνή
της και τα τραγούδια της, που μιλούν για
μοναξιά και απόγνωση. 
Γεννημένη στο Παρίσι από καλλιτέχνες
του δρόμου, τα παιδικά της χρόνια σημα-
δεύτηκαν από φτώχεια, αρρώστιες και
προσωρινή τύφλωση. 
Μετά από μία τουρνέ με τον
ακροβάτη πατέρα της, βρέ-
θηκε να τραγουδά στους
δρόμους, όπου και την ανα-
κάλυψε ο ιμπρεσάριος
Louis Leplee που της
έδωσε το παρατσούκλι
«το σπουργιτάκι». Η μι-
κροσκοπική τραγουδί-
στρια έγινε δημοφιλής πε-
ριοδεύοντας στη Γαλλία, σε
καμπαρέ και θέατρα βαριετέ, αλ-

λά και τραγουδώντας στο ραδιόφωνο και
σε ηχογραφήσεις από το 1936. Η μεγάλη
φήμη ήρθε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
με το τραγούδι «La vie en rose», που έγινε
παγκόσμια επιτυχία. 
Περιόδευσε πολλές φορές στις ΗΠΑ από
τα τέλη του ’40 και αγγλικές διασκευές των
τραγουδιών της απάρτιζαν τα pop charts
παγκοσμίως.  

«Edith, the show»
Η παράσταση EDITH the show έχει παρου-
σιαστεί σε πολλές πόλεις σε όλη τη Γαλλία,
στη Φινλανδία, τις ΗΠΑ (Ν. Υόρκη, Βοστώνη,
Ουάσινγκτον, Μαϊάμι), ενώ υπάρχουν προ-
γραμματισμένες παραστάσεις σε Καναδά,
Ιαπωνία, Ελβετία, Τσεχία, Τουρκία κ.ά.  
Η παράσταση αποτελείται από δύο μέρη,
45 λεπτών το καθένα: στο πρώτο μέρος,
το κοινό μεταφέρεται στη Μονμάρτη, την
πιο γνωστή καλλιτεχνική γειτονιά του Πα-
ρισιού, όπου έζησε η Πιαφ, ενώ το δεύτερο

είναι αφιερωμένο στην περίοδο των
εμφανίσεών της στις μεγαλύ-

τερες συναυλιακές αίθουσες
του κόσμου, όπου και ερ-

μήνευσε τις πιο γνωστές
της επιτυχίες. 

Οι βιντεοπροβολές
που συνοδεύουν την

παράσταση, περιλαμ-
βάνουν άγνωστες φω-

τογραφίες από τη ζωή
της Πιαφ, που παρουσιά-

ζονται για πρώτη φορά.
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ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ Πέρασαν δέκα χρόνια χωρίς
τον δημοσιογράφο, τον δια-

νοούμενο Ρένο Αποστολίδη. Κι
όμως, όσοι τον γνώρισαν, όσοι
συνομίλησαν μαζί του, ακόμα
και όσοι διαφώνησαν, μιλούν συ-
νεχώς και με θαυμασμό για εκεί-
νον. Εκλήθη μετά τα Δεκεμβριανά
του 1944 να παρουσιαστεί στον
ελληνικό στρατό και κατέγραψε
επί δυόμισι χρόνια τις εμπειρίες
του στο Γράμμο, στο Βίτσι, στην
Πελοπόννησο και στη Ρούμελη,
όπου η μονάδα του μετείχε στις
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Και
να «το βιβλίο του εμφυλίου». Για την ακρίβεια
η «Πυραμίδα 67», η «9η οριστική έκδοση με
ανέκδοτα κείμενα και σημειώσεις του Ρένου»,
όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο, του βιβλί-
ου-σταθμού. 
Ο Ρένος, «ο οποίος αντίκρισε έφηβος τους Γερ-
μανούς να μπαίνουν στα Χαυτεία, εκ τύχης γλί-
τωσε απ’ τις εκκαθαρίσεις των αριστερών το
Δεκέμβρη του ’44, όταν οι αναρχικοί Αποστο-
λίδηδες δεν κούνησαν απ’ τη ‘‘μπλε’’ πολυκατοικία
των Εξαρχείων», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο,
έχει κάνει μια μοναδική όσο και «καθαρή» από
ιδεολογικοπολιτικές σκοπιμότητες καταγραφή
των όσων έζησε, αποδίδοντας με μοναδικό
τρόπο την κάθε στιγμή, την κάθε σκέψη, ό,τι
παρατήρησε στη διάρκεια της προαναφερό-
μενης περιόδου. Ήταν, άλλωστε, λάτρης της
ελευθερίας, «που δε γνωρίζει νόμον άλλο παρά
την πάντα ξάγρυπνη συνείδηση του εγώ», όπως
ο ίδιος σημειώνει. 

Η γραφή εξαιρετική: «Πτώ-
ματα εφτά! Μα η φρίκη δεν
ήταν πια τα πτώματα! Φρίκη
ο ίδιος ο τόπος!... Λόφος, δα-
σωμένος άλλοτε, φαλακρός
τώρα απ’ τα βλήματα και τις
ρουκέτες. Πουθενά δένδρο
σωστό. Κάτι θεόρατα πεύκα
– μόνο οι κορμοί τους, ολόρ-
θοι, κουτσουρεμένοι!... Το
χώμα ανασκαμμένο. Χαλα-
σμένη ολότελα κάθε φυσική
τάξη! Βλήματα άσκαστα, κά-
λυκες άδειοι, θραύσματα σω-
ροί, σπασμένα ντουφέκια,

μπρέντες, μιδράλλια, ματωμένοι επίδεσμοι, κου-
ρέλια, δισάκκια, παγούρια!... Μες στ’ αμπριά,
σωρός οι αδειασμένες ταινίες και στοίβες τα
κασάκια με τις σφαίρες!... Όλα παγιδευμένα!...» 
Αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει τον ανα-
γνώστη του βιβλίου, είναι ο απίστευτος γλωσσικός
πλούτος (μιλάμε για έναν πολύ νέο άνθρωπο
τότε), η απίστευτη δεινότητα στην έκφραση,
αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας
καταδύεται κάθε λίγο και λιγάκι στο υποσυνείδητο,
αξιοποιώντας όλα τα ερεθίσματα που του δίνουν
γύρω του η φύση, οι άνθρωποι, η εποχή, αλλά
και τα τεκταινόμενα. 

ΝΙΚΟΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Εντίθ Πιαφ, με αφορμή την επέτειο 
των 50 χρόνων από το θάνατό της, θα παρουσιαστεί 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 28, 29 και 30 Μαρτίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙ
ΝΕ

Μ
Α

EDITH, the show

Ηνέα ταινία του Γουές Άν-
τερσον «The Grand Bu-

dapest Hotel», με την οποία
έκανε έναρξη το 64ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Βερολίνου, προβάλλεται ήδη
στις ελληνικές κινηματογρα-
φικές αίθουσες. 
Κατά τα τέλη της περιόδου του
Μεσοπολέμου, σε κάποια γωνιά
της Γηραιάς Ηπείρου και μέσα
από τις ανοιχτές πόρτες του
Ξενοδοχείου «Grand Budapest»,
συναντάμε τον Γκουστάβ Χ.,
που είναι η ψυχή του ξενοδο-
χείου. Κάτι σαν άτυπος αρχηγός
μιας αυτοκρατορίας, η οποία
περιορίζεται εντός των τοίχων
ενός πολυτελούς κτιρίου. Το
ξεχωριστό αυτό οίκημα φιλο-
ξενεί, διακριτικά, τα καπρίτσια
και τις ιδιαιτερότητες της ευ-
ρωπαϊκής αφρόκρεμας. Αρμό-
διος για την εύρυθμη λειτουργία
του ξενοδοχείου, ο Γκουστάβ

απολαμβάνει της βοήθειας του
πιο αφοσιωμένου θυρωρού,
του Ζίρο Μουσταφά, ενός με-
τανάστη που προσπαθεί να
επιβιώσει ξεπερνώντας στις
αντιξοότητες της εποχής και
που σταδιακά κερδίζει τη θέση
του καλύτερου φίλου του Γκου-
στάβ. Το ιδιαίτερο αυτό ξενο-
δοχείο φιλοξενεί την κλοπή και
την ανάκτηση ενός ανεκτίμητου
αναγεννησιακού έργου τέχνης.
Παράλληλα, ένα σουρεαλιστικό
παρατράγουδο, που προκλή-

θηκε με αφορμή μια αμύθητη
οικογενειακή περιουσία, αλλά
και η γέννηση ενός έρωτα συμ-
πληρώνουν την ιστορία μας,
ενώ στο υπόβαθρο έχουμε μια
ήπειρο, στην οποία όλα αλλά-
ζουν ξαφνικά και δραματικά… 
Ανάμεσα στο εξαιρετικό καστ
ξεχωρίζουν οι: Ρέιφ Φάινς, Τίλν-
τα Σουίντον, Χάρβεϊ Καϊτέλ,
Τζουντ Λο, Έντουαρτ Νόρτον,
Μπιλ Μάρεϊ, Όουεν Ουίλσον,
Έιντριεν Μπρόντι και Ουίλεμ
Νταφό.

The Grand Budapest Hotel

«Τη νύχτα η παγωνιά ράντιζε κρύσταλλα» 

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών: Βασ. Σοφίας 
και Κόκκαλη, Αθήνα
Παραστάσεις: Παρασκευή
28, Σάββατο 29, Κυριακή 
30 Μαρτίου – Ώρα έναρξης
20:00 Πληροφορίες:
210/7282333

in
fo

info
Τίτλος: Πυραμίδα 67 – το βιβλίο του εμφυλίου
Συγγραφέας: Ρένος Αποστολίδης 
Εκδοτικός οίκος: Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ 
Τόπος έκδοσης: Αθήνα 2010 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press

Δέκα Xρόνια PINK WOMAN 
«Το ταξίδι της Μόδας συνεχίζεται»

Το BACARDI Legacy Cocktail Competition,
ο παγκοσμίου φήμης διαγωνισμός για bar-

tenders, υποδέχτηκε τους τέσσερις επικρατέ-
στερους bartenders στον ελληνικό τελικό για
την επιλογή του νικητή που θα ταξιδέψει στον
διεθνή τελικό στη Μόσχα και θα διεκδικήσει
μία θέση στην ιστορία του BACARDI. 
Οι τέσσερις υποψήφιοι παρουσίασαν το cocktail
τους, μίλησαν για την έμπνευση τους, καθώς
και για το τρίμηνο πλάνο προώθησης της δη-
μιουργίας τους. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής,
ο David Cordoba, Brand Ambassador BACARDI,
ο Shingo Gokan, νικητής BACARDI Legacy
2012 και καταξιωμένος bartender στη Νέα
Υόρκη, ο Alex Kratena, επικεφαλής bartender
του «Artesian Bar» στο Λονδίνο, και ο Γιάννης
Κοροβέσης, καταξιωμένος bartender και ιδιο-
κτήτης του Bitterbooze.com, ανέδειξαν νικητή
τον Στέλιο Παπαδόπουλο με το cocktail «BAC-
ARDI Elements». 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στον «7ο-
City Loft», που διαμορφώθηκε ειδικά για τη
βραδιά αυτή. 

Εντονες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας ζωντάνευσαν στο
Δήμο Κηφισιάς, με την παρουσία της Προέδρου της Ορ-

γανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004
στην Αθήνα, Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. 
Καλεσμένη του Δήμου Κηφισιάς, με την ιδιότητα της συγ-
γραφέως αυτή τη φορά η κα Αγγελοπούλου, παρουσίασε
στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πολιτιστικού το βιβλίο
της «Γιάννα» που μέσα από τις 406 σελίδες του ξεδιπλώνει
βήμα-βήμα τη γιγάντια προσπάθειά της να αναβιώσει την
ολυμπιακή δόξα στη χώρα μας όπερ και εγένετο το 2004.
Τους αγώνες αυτούς ο κ. Ζακ Ρογκ, Πρόεδρος της ΔΟΕ, χα-
ρακτήρισε «αξέχαστους, ονειρικούς Ολυμπιακούς αγώνες». 
Την κα Αγγελοπούλου προσφώνησε ο Δήμαρχος Κηφισιάς
Νίκος Χιωτάκης, ο οποίος εξήρε τον κορυφαίο ρόλο που
διαδραμάτισε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη για την
πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας. 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου επετειακού
event για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων που

έγινε στην Αθήνα, η PINK WOMAN συνεχίζει το μαγικό
της ταξίδι στη μόδα με το δεύτερο μεγάλο fashion party
της, που δόθηκε στο κατάστημα του «Mediterranean Cos-
mos» στη Θεσσαλονίκη. Ο Γενικός Διευθυντής της PINK
WOMAN Νίκος Κασιμάτης και η υπεύθυνη Μarketing Μα-

ρί-Χριστίνα Παπασάβ-
βα, υποδέχτηκαν προ-
σωπικότητες της δημό-
σιας ζωής της συμπρω-
τεύουσας, αλλά και πολ-
λούς καλεσμένους από
το δημοσιογραφικό και
καλλιτεχνικό χώρο. 

Κοσμοσυρροή επωνύμων στην επίσημη πρεμιέρα της
διασκευής του δημοφιλούς μυθιστορήματος της Ντόρας

Γιαννακοπούλου «Πρόβα νυφικού», στο Εθνικό Θέατρο. 
Το έργο, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, καταχειροκρο-
τήθηκε από το αθηναϊκό κοινό, ενώ το «παρών» στην
πρεμιέρα έδωσαν και τα τρία αδέλφια του πρωταγωνιστή
Άλκη Κούρκουλου, παιδιά του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου. 
Το μυθιστόρημα, το οποίο έχει γίνει και τηλεοπτική σειρά
πριν αρκετά χρόνια με επιτυχία, μας μεταφέρει σε μια επαρ-
χιακή πόλη λίγο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίκεντρό
του τα μέλη μιας οικογένειας και οι σχέσεις τους εντός κι
εκτός: η Αγγελική που αρραβωνιάζεται τον Απόστολο, έναν
άντρα που κάτω από το λούστρο του κρύβει ένα πολύ
άσχημο πρόσωπο, το οποίο ανακαλύπτει η Αγγελική, αλλά
υποχωρεί μπροστά στα κοινωνικά «καθώς πρέπει», η αγα-
πημένη «ψυχοκόρη» της οικογένειας με εβραϊκές ρίζες, η
κουνιάδα που προσπαθεί να καλύψει τα κενά της με λάθος
τρόπους κι ένας έρωτας που θα χρειαστεί να περιμένει
πολύ για να ολοκληρωθεί. Το ξέσπασμα του πολέμου οδηγεί
τον Απόστολο σε συνεργασία με τους Γερμανούς και την
υπόλοιπη οικογένεια σε άλλους δρόμους.

Η Ιωάννα Λίλη, ο Χάρης
Σιανίδης και η Βίκυ
Χατζηβασιλείου.

Ο Χάρης Ντάβλας, 
η Φούλη Αθανασίου 
από Bacardi Hellas, 
η Νατάσσα Κρεντς και 
η Σοφία Τερζοπούλου
από την Bacardi Hellas. 

O Στέλιος Παπαδόπουλος 
και η Σοφία Τερζοπούλου 

από την Bacardi Hellas. 

Παρουσίαση συλλογής κοσμημάτων «Addiction by Stratis» 

Ο Σωτήρης Χατζάκης, ο Φίλιππος Κούρκουλος, ο Άλκης
Κούρκουλος, η Εριέττα Κούρκουλου, η Μαριάννα Λάτση 
και η Μελίτα Κούρκουλου.

Με ένα λαμπερό πάρτι πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση της σειράς κοσμημάτων «Addiction by

Stratis» στο 8th Sin στο Γκάζι. 
Τη βραδιά παρουσίασαν η Άντζελα Ευρυπίδη και ο
Γιώργος Μανίκας, ενώ ακολούθησε live με τον Άλεξ
Καββαδία και την Αφροδίτη, κατά τη διάρκεια του
οποίου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν
livetattoo από τον George - StingTatoo.
Οι καλεσμένοι, φίλοι, πελάτες, αλλά και εκπρόσωποι
από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο είχαν
την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα σχέδια κοσμη-
μάτων, να διασκεδάσουν με τις μουσικές επιλογές του
DjBillyZed και να απολαύσουν μοναδικά cocktails από
τη Stoli. 
Η εταιρεία VoyJewellery, «ΣΥΛΛΟΓΗ addiction bystratis»,
διαθέτοντας ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, αποφάσισε
να συμβάλλει στο δύσκολο έργο της απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτώμενων ατόμων
διαθέτοντας μέρος των κερδών της στο ΚΕΘΕΑ. 

Πρεμιέρα για την «Πρόβα νυφικού» 
στο Εθνικό Θέατρο

Η Άντζελα Ευριπίδη, ο Στρατής Βογιατζής και η Πηνελόπη
Αναστασοπούλου.

Ο Νίκος Χιωτάκης, η Γιάννα Αγγελοπούλου και η Νίνα Βλάχου. 

Ολυμπιακή αύρα στην Κηφισιά

Ο ελληνικός τελικός της BACARDI Legacy Cocktail Competition
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μόνο στην

Υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ της Τρά-
πεζας Πειραιώς και της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., η πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης
έργου στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας JESSICA. Πρόκειται για έργο
που αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας,
ισχύος 0,95 MWe, που θα εγκατασταθεί στην
Κρύα Βρύση Δήμου Πέλλας. 
Η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίζεται 40 εκατ. ευρώ
κεφαλαίων του JESSICA («Κοινή Ευρωπαϊκή υπο-
στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές πε-
ριοχές») για χρηματοδότηση έργων αστικής ανά-
πτυξης, υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής
Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η τρά-
πεζα συγχρηματοδοτεί τα έργα με 16,8 εκατ.
ευρώ από δικούς της πόρους. Συνολικά βρίσκονται
στο στάδιο αξιολόγησης στην Κεντρική Μακε-
δονία, 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 75,5
εκατ. ευρώ, που αιτούνται χρηματοδότηση από
το JESSICA ύψους 36,7 εκατ. 
Το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)
και υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τη συ-
νεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του
ΕΣΠΑ 2007-2013. Αποσκοπεί στη στήριξη επεν-
δύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης,
επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων.

Τα Praktiker υποδέ-
χονται την άνοιξη

με προτάσεις για να ανα-
νεώσουμε τους εξωτε-
ρικούς μας χώρους, τον
κήπο ή τη βεράντα μας!
Το νέο φυλλάδιο προ-
ϊόντων περιλαμβάνει
έξυπνες και οικονομικές
λύσεις και ιδεές που θα
μας εμπνεύσουν για να
ξεκινήσουμε την ανοι-

ξιάτικη προετοιμασία μας. 
Παράλληλα, τα καταστήματα Praktiker, μας
καλούν να επωφεληθούμε από: 
8Nέο πρόγραμμα άτοκων δόσεων μέχρι
και 14 Απριλίου, που παρέχει 12 άτοκες
δόσεις για αγορές από 100 ευρώ έως 500
ευρώ και 24 άτοκες δόσεις για αγορές άνω
των 500 ευρώ. 
8Δωρεάν μεταφορικά στις online παραγ-
γελίες άνω των 200 ευρώ (εκτός νησιών)
και νέα βελτιωμένα μεταφορικά ανεξάρτητα
από το ύψος του ποσού παραγγελίας. 

Μερικές ιδέες προϊόν-
των είναι:
8Φυτόχωμα,
μόνο με 1,49
ευρώ από 2,49 ευ-
ρώ.
8Θαμνοκοπτικό
ηλεκτρικό ADLER
1200W, μόνο με 79,90
ευρώ από 119 ευρώ. 
8Κρουστικό Δράπανο 500W, 
μόνο με 16,99 ευρώ. 

Το Σάββατο22

JESSICA: H πρώτη σύμβαση 
χρηματοδότησης έργου 

στην Κ. Μακεδονία 

Κερδίστε

H ΑΡΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ +ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ 

� Ισχύς 1,1 Hp

Τα Praktiker καλωσορίζουν την άνοιξη και μας καλούν να λάβουμε δράση!

HΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ ανακοινώνει
την εφαρμογή του καινο-

τόμου, ιδιωτικής προδιαγραφής
πρωτοκόλλου ασφάλειας φρέ-
σκων φρούτων και λα-
χανικών «Εγγύηση
υπεροχής στα
φρέσκα μας». 
Με τη χρήση του
βραβευμένου
λογισμικού ιχνη-
λασιμότητας ασφά-
λειας τροφίμου e-cert,
θα δίνεται η δυνατότητα πλή-
ρους ιχνηλάτησης ελληνικών
φρούτων και λαχανικών στους
καταναλωτές των My market.
Πληκτρολογώντας στην ιστο-
σελίδα www.mymarket.gr τον
αριθμό παρτίδας που θα βρί-

σκουν στις ετικέτες των ελλη-
νικών προϊόντων που προμη-
θεύονται, θα αποκτούν πρόσβα-
ση στο σύνολο των δεδομένων

καλλιέργειας και διακίνη-
σης, από τη στιγμή της

φύτευσης στον αγρό
μέχρι την τοποθέτη-
ση στο ράφι του My
market. 

Η ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ συνερ-
γάζεται ήδη με τη Modus

DCS LTD για την ολοκλήρωση
ένταξης όλων των συνεργαζό-
μενων προμηθευτών της εται-
ρείας στο πρωτόκολλο «Εγγύηση
υπεροχής στα φρέσκα μας». 
Οι σχετικές ενέργειες αναμένεται
να ολοκληρωθούν μέσα στους
επόμενους μήνες.

«Εγγύηση υπεροχής στα φρέσκα μας» 
από τα My market 

10
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

20+
Μαρτίου

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

www.paragogi.net

Η στηρίζει την Ανακύκλωση

ΗΒΙΒΕΧΡΩΜ υλοποίησε ημερίδα για τους εργαζομένους
της σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, με κύριο θέμα την Ανακύκλωση στην Ελλάδα και
την εξοικονόμηση ενέργειας, αντίστοιχα. Η ημερίδα πραγ-
ματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο της εταιρείας με μεγάλη
επιτυχία, αφού παρευρέθηκε όλο το προσωπικό. Η εταιρεία
φροντίζει συστηματικά να ενημερώνει τους ανθρώπους της
για τις εξελίξεις στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
και συμπεριφοράς, προτρέποντάς τους να υιοθετήσουν μία
στάση ζωής φιλική προς το περιβάλλον. 
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές υπεύθυνης
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, έχοντας ανακυκλώσει μέχρι
το τέλος του 2013 περί τους 100 τόνους αντικειμένων από
χαρτί, πλαστικό και λευκοσίδηρο. Παράλληλα, η εταιρεία
έχει τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων
μπαταριών από τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ειδικό
κάδο συλλογής χρησιμοποιημένων λαμπτήρων και ειδικό
κάδο ανακύκλωσης συσκευών κινητών τηλεφώνων, συνει-
σφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 



Η
κατασκευή του νέ-

ου Nissan Cabstar
από τη γραμμή πα-
ραγωγής της Βαρ-

κελώνης ξεκίνησε και ο νέος
εκπρόσωπος της ιαπωνικής
εταιρείας στα ελαφρά επαγ-
γελματικά οχήματα διακρίνεται
για τις πολλαπλές αναβαθμίσεις
σε όλους τους τομείς. 
Το νέο Cabstar θα προσφέρεται
πλέον με κινητήρες τεχνολο-
γίας Euro5b+, ενώ και η γκάμα
των εκδόσεών του παραμένει
εξαιρετικά ευρεία, περιλαμ-
βάνοντας εκδόσεις με τρία μή-
κη μεταξονίου και πέντε επι-
λογές ως προς το μεικτό βάρος
του από 2,8 τ. - 4,5 τ. 
Η εξέλιξη του Cabstar βασί-
στηκε, κυρίως, στη μείωση του
λειτουργικού κόστους χρήσης
του, στη βελτίωση της απο-
δοτικότητάς του και φυσικά
στην αναβάθμιση των επιπέ-
δων άνεσης και ασφάλειας

οδηγού και φορτίου. 
Σε ό,τι αφορά τη σχεδίασή του,
οι κυριότερες αλλαγές εστιά-
ζονται στη νέα μάσκα, ενώ οι
δείκτες αλλαγής πορείας έχουν
ενσωματωθεί στους πλευρι-
κούς καθρέπτες. 
Στο εσωτερικό συναντάμε νέες
επενδύσεις στα καθίσματα,
ενώ και οι εξωτερικοί καθρέ-
πτες είναι θερμαινόμενοι και
ηλεκτρικά ελεγχόμενοι. 
Το ηχοσύστημα διαθέτει θύρες
USB, iPod και AUX-in, ενώ υπάρ-
χει και η δυνατότητα σύνδεσης
του μέσω Bluetooth, π.χ. με
ένα κινητό τηλέφωνο. 
Ο πίνακας οργάνων είναι πιο
ευανάγνωστος και περιλαμ-
βάνει μια νέα οθόνη πολλα-
πλών ενδείξεων. Σε αυτή προ-
βάλλονται ενδείξεις που αφο-
ρούν τη μέση και στιγμιαία κα-
τανάλωση καυσίμου, τη στάθ-
μη του λαδιού, τα διαστήματα
συντήρησης του οχήματος,

καθώς και το σύστημα υπεν-
θύμισης αλλαγής σχέσης στο
κιβώτιο ταχυτήτων. 
Η αφαίρεση του εφεδρικού
τροχού, του σχετικού γρύλου
και των λοιπών εργαλείων, έχει
επιφέρει μείωση του απόβαρου
της καμπίνας κατά 30 κιλά,
στις εκδόσεις με μεικτό βάρος
3,5 τ. και 4,5 τ. αντίστοιχα. 

Kινητήρες
Οι επιλογές στην γκάμα των
κινητήρων του Cabstar περι-
λαμβάνουν πλέον τρεις εκδό-
σεις του 4κύλινδρου YD25 των
2.488 κ. εκ. με απόδοση: 
3121 ίππους 

και 250 Nm ροπής
3136 ίππους 

και 270 Nm ροπής
3145 ίππους 

και 350 Nm ροπής.
Το εν λόγω μηχανικό σύνολο
κάνει χρήση του ειδικού φίλ-
τρου μικροσωματιδίων, του
οξειδωτικού καταλύτη
και της τεχνο-
λογίας EGR
για την κά-
λυψη των
προδια-
γραφών
ρύπων της
Euro5b+. 
Η έκδοση

των 145 ίππων, με την οποία
είναι πλέον διαθέσιμο το εν
λόγω μηχανικό σύνολο, αντι-
καθιστά τον προηγούμενο
ZD30 κινητήρα των 3,0 λτ. Πα-
ρά το γεγονός ότι προσφέρει
αντίστοιχα αποθέματα ροπής,
καθώς και αυξημένη ισχύ κατά
5 ίππους, ο κινητήρας των 2,5
λτ. εμφανίζει καλύτερη εικόνα
σε τομείς όπως η κατανάλωση
καυσίμου, οι εκπομπές ρύπων
κ.ά. Παράλληλα, είναι κατά 45
κιλά ελαφρύτερος, ενώ επι-
δεικνύει βελτιωμένη μέση κα-
τανάλωση κατά 22%. Την ίδια
στιγμή, τα διαστήματα μεταξύ
των σέρβις του έχουν αυξηθεί
στα 40.000 χλμ. 
Η έκδοση των 121 ίππων θα
είναι διαθέσιμη με ένα μηχανικό
κιβώτιο 5 σχέσεων στο Cabstar
με μεικτό βάρος 2,8 τ., 3,2 τ.,
3,4 τ. και 3,5 τ. 
Οι εκδόσεις των 136 και 145
ίππων θα συνδυάζονται με ένα
μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων

και θα προσφέρονται
στο Cabstar με μεικτό
βάρος 3,5 τ. και 4,5 τ. 

Μια εξαιρετική διάκριση απέσπασε η Ford, καθώς
τα νέα Transit και Transit Connect πρώτευσαν στο
φετινό διαγωνισμό «Arctic Van Test» στις κατηγορίες

τους, έναντι ισχυρού ανταγωνισμού. 
Ο «Arctic Van Test» διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Βορρά
της Φινλανδίας και στόχος του είναι να διαπιστώσει την
αντοχή και τις επιδόσεις των νέων ελαφρών επαγγελματικών
οχημάτων, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες κλιματολογικές
συνθήκες. 
Οι δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται τα οχήματα, πε-
ριλαμβάνουν μια ειδική διαδρομή σε έναν –εντελώς– πα-
γωμένο αεροδιάδρομο, καθώς και την κάλυψη μιας διαδρομής
700 χλμ. σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με τη θερμο-
κρασία να υποχωρεί έως και τους -50 βαθμούς Κελσίου. 
Παράλληλα, εξετάζεται και η διαδικασία εκκίνησης του κι-
νητήρα, αλλά και τα υπόλοιπα συστήματα του οχήματος,
αφού τα οχήματα έχουν… περάσει την προηγούμενη νύχτα
σε εξωτερικό χώρο. 

«Arctic Van Test»
Ο φετινός διαγωνισμός εξελίχθηκε σε θρίαμβο για τους
εκπροσώπους της Ford, καθώς η εταιρεία κατάφερε να
κερδίσει την πρωτιά σε δύο κατηγορίες με τα νέα Transit
και Transit Connect. Αυτή μάλιστα ήταν και η πρώτη –δι-
πλή– νίκη της εταιρείας στα 23 έτη του σχετικού διαγωνισμού. 
Πέραν των δοκιμασιών τα –υπό δοκιμή– οχήματα ελέγχονται
σε μια πληθώρα παραμέτρων όπως η κατανάλωση καυσίμου,
οι μεταφορικές δυνατότητες, η ενεργητική ασφάλεια κ.ά. 
Ειδικοί απεσταλμένοι από έξι περιοδικά για τον κλάδο των
επαγγελματικών οχημάτων από όλη την Ε.Ε., ανέλαβαν να
οδηγήσουν όλα τα οχήματα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις εντυπώσεις που απέσπασαν τα
μέλη της κριτικής επιτροπής, αλλά και τα αποτελέσματα
των δοκιμασιών, στις οποίες υποβλήθηκαν τα οχήματα, η
παρουσία της Ford στο φετινό διαγωνισμό στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία. 
Η νέα γενιά του Transit απέσπασε την πρώτη θέση ή την
μοιράστηκε με κάποιο ανταγωνιστή του στις 9 από τις 13
κατηγορίες δοκιμών, απέναντι σε εκπροσώπους των Mer-
cedes-Benz, Opel/Vauxhall και Volkswagen. 
Αντίστοιχα, το μικρότερο Transit Connect απέσπασε την
κορυφαία βαθμολογία σε επτά κατηγορίες, ενώ εντυπωσίασε
ιδιαίτερα με την οδική του συμπεριφορά, το κράτημα και
την ευστάθειά του κατά την κίνηση σε πάγο, απέναντι σε
ανταγωνιστές από τις Citroen, Renault και Volkswagen. 
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Τα νέα Ford Transit 
αντέχουν 

Η εμπορική πορεία του νέου Cabstar ξεκινά σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, με το νέο ελαφρύ φορτηγό
της Nissan να επιδεικνύει σημαντικές αναβαθμίσεις

σε όλους τους τομείς.

Eπιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Ξεκινούν οι πωλήσεις 
του νέου Nissan Cabstar



H
αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει

σήμερα, Σάββατο, με τρεις ανα-
μετρήσεις: στις 15:00 στο Δη-
μοτικό Στάδιο της Βέροιας η

τοπική ομάδα φιλοξενεί τον δεύτερο της
βαθμολογίας Ατρόμητο, δίνοντας τον
ύστατο αγώνα για να «ξεκολλήσει» από
τη ζώνη του υποβιβασμού με το μυαλό
και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στις
17:15 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Απόλλωνα,
τον οποίο χωρίζουν από τη Βέροια μόλις
δύο βαθμοί. Νίκη της Βέροιας, σε συν-
δυασμό με ήττα του Απόλλωνα, θα φέρει
ανατροπές στην ουρά της βαθμολογίας.
Στις 19:30 στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» ο
πρωτοπόρος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει
τον Πανθρακικό, με στόχο όχι μόνο την
επιστροφή στις νίκες –έπειτα από τια δύο
σερί ήττες κόντρα σε Παναθηναϊκό και
ΠΑΟΚ– αλλά και μια εμφάνιση-δήλωση
ότι η… καρδιά του πρωταθλητή συνεχίζει
να χτυπά δυνατά. 
Αύριο, Κυριακή, το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει πέντε αναμετρήσεις: στις 15:00 ο
Παναθηναϊκός, προερχόμενος από το
θρίαμβο στον Πειραιά και την «τεσσάρα»
εναντίον του Άρη, δοκιμάζεται στους «Ζω-
σιμάδες» κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Στις
17:15 στην Τρίπολη ο Αστέρας, που βρί-
σκεται σε απόσταση μόλις δύο βαθμών
από τους «πράσινους», υποδέχεται τον
Εργοτέλη και θέλει τη νίκη, προσβλέποντας
και σε τυχόν στραβοπάτημα του ΠΑΟ για
να τον περάσει στη βαθμολογία. Την ίδια
ώρα, ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Λεβαδειακό,
ενώ στα Περιβόλια ο Πλατανιάς, που καί-

γεται για βαθμούς, υποδέχεται την Καλλονή
σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφύγει
τον υποβιβασμό. 
Το «ντέρμπι» της αγωνιστικής διεξάγεται
στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στη
Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης, ουσιαστικά
καταδικασμένος σε υποβιβασμό, φιλοξενεί
τον «αιώνιο» αντίπαλό του ΠΑΟΚ, ο οποίος
με την κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη
επί του Ολυμπιακού θέλει να βάλει την
«υπογραφή» του στην… καταδίκη των
«κίτρινων». Το πρόγραμμα της αγωνιστικής
ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέ-
τρηση του Αγρινίου ανάμεσα στον Παναι-
τωλικό και τη Skoda Ξάνθη στις 19:30. Σε
περίπτωση ήττας η ακριτική ομάδα δεν
αποκλείεται να μπει σε περιπέτειες…

Οι κορυφαίοι
Στον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα
Παναθηναϊκός-Άρης, Μάρκους Μπεργκ,
κατέληξε για δεύτερη συνεχή αγωνιστική
το βραβείο για τον πολυτιμότερο παίκτη
της 28ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας.
Ο Σουηδός επιθετικός των «πρασίνων»
συγκέντρωσε ποσοστό 67,74%, στην ψη-
φοφορία που διοργανώνουν η Σούπερ
Λίγκα, ο ΠΣΑΠ και η NOVA, και άφησε
πολύ πίσω του τον Δημήτρη Παπαδόπουλο
του Ατρόμητου (19,77%) και τον Ντάρεν
Άμπροουζ του Απόλλωνα (12,17%). 
Το βραβείο για το καλύτερο γκολ της αγω-
νιστικής κατέκτησε ο Μπεν Σαμπάτ του
Πανθρακικού (46,60%) και ακολούθησαν
οι Κριστιάν Τσάβες του ΠΑΣ Γιάννινα
(45,47%) και Ανδρέας Σάμαρης του Ολυμ-
πιακού (7,93%). 
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Ανοίγει αύριο, Κυριακή, στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδας, στο
Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, η «αυλαία» της νέας σεζόν

στη Formula 1, με τις σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς να
είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει το νέο πρωτάθλημα και να
προμηνύουν μια εντελώς διαφορετική χρονιά σε σχέση με την
περυσινή... ανιαρή, όπου η Red Bull και ο Σεμπάστιαν Φέτελ πα-
νηγύρισαν –για τέταρτη διαδοχική φορά– το «νταμπλ» των τίτλων
σε οδηγούς και κατασκευαστές. Η πιο μεγάλη αλλαγή είναι αυτή
που ορίζει ότι οι κινητήρες 2,4 λίτρων σε διάταξη V8, τους οποίους
έφεραν πέρυσι τα μονοθέσια της F1, αποτελούν παρελθόν και
αντικαθίστανται από φέτος με κινητήρες 1,6 λίτρου σε διάταξη
V6 με υπερτροφοδοσία (turbo) και συστήματα ανάκτησης ενέργειας
(ERS), δίνοντας στους «πιλότους» επιπλέον 161 ίππους για 33
δευτερόλεπτα ανά γύρο! Επιπλέον, από φέτος οι οδηγοί θα πρέπει
να προσέχουν πολύ και την κατανάλωση του μονοθεσίου τους,
καθώς θα έχουν μόνο 100 κιλά καυσίμων στο ρεζερβουάρ τους,
τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατά τέτοιο τρόπο, προ-
κειμένου να τους φτάσουν μέχρι τον τερματισμό…
Στον αγωνιστικό τομέα και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, στο φετινό
πρωτάθλημα δεν θα «τρέξει» –έπειτα από 12 συναπτά έτη– ο
Μαρκ Γουέμπερ, που ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούνιο πως
αποχωρεί από τη F1. Τη θέση του Αυστραλού στην πρωταθλήτρια
Red Bull πήρε ο συμπατριώτης του, Ντανιέλ Ρικιάρντο, από την
Toro Rosso, η οποία επέλεξε
να τον αντικαταστήσει με
τον Ρώσο Ντανιίλ Κβιάτ. Επί-
σης, ο Φελίπε Μάσα αποτελεί
παρελθόν από τη Ferrari έπει-
τα από 8 χρόνια παρουσίας,
καθώς συνεχίζει στη Williams,
όπου πήρε τη θέση του Πα-
στόρ Μαλντονάντο. Ο οδη-
γός από τη Βενεζουέλα «με-
τακόμισε» στη Lotus για να
καλύψει το κενό του Κίμι Ραϊ-
κόνεν, που επιστρέφει στη
Ferrari με την οποία πανη-
γύρισε το 2007 τον μοναδικό
μέχρι σήμερα τίτλο του στους
οδηγούς. Το καλεντάρι της
Formula 1 για το 2014 περι-
λαμβάνει 19 αγώνες, αριθμός
που είναι ο δεύτερος μεγα-
λύτερος στην ιστορία του
πρωταθλήματος. Η «αυλαία»
της σεζόν θα κλείσει στις 23
Νοεμβρίου, στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, με το γκραν
πρι του Άμπου Ντάμπι.

Να ξορκίσει τους…
δαίμονες των δύο
προηγούμενων
αγωνιστικών και να
επιστρέψει στις νίκες θέλει 
ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, 
την ώρα που 
«φουντώνουν» οι μάχες
τόσο για τις ομάδες 
που θα συμμετέχουν 
στα πλέι οφ όσο και 
για εκείνες που κινδυνεύουν 
με υποβιβασμό,
προσδίδοντας έντονο
ενδιαφέρον 
στην 29η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος.

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ

«Ξεκαθάρισμα» στην τελική ευθεία

Οι… φίρμες
Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι ο πιο... εμ-
πορικός «πιλότος» της F1, με τον
Σεμπάστιαν Φέτελ να είναι μόλις τέ-
ταρτος στη σχετική λίστα, παρότι
έχει κατακτήσει τους τελευταίους 4
τίτλους οδηγών στο πρωτάθλημα,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρό-
σφατης έρευνας. Η έρευνα που διε-
νήργησε για το παγκόσμιο αθλητικό
μάρκετινγκ η Repucom, δείχνει ότι
ο Ισπανός οδηγός της Ferrari (δις
παγκόσμιος πρωταθλητής) απολαμ-
βάνει τη μεγαλύτερη αναγνωρισμότητα
ανά τον κόσμο, αφήνοντας  τέταρτο
τον Γερμανό οδηγό της Red Bull. Ο
Βρετανός, παγκόσμιος πρωταθλητής
του 2008, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος
«τρέχει» για λογαριασμό της Mercedes,
είναι δεύτερος στη λίστα, ενώ ο Βρα-
ζιλιάνος Φελίπε Μάσα, ο οποίος «με-
τακόμισε» στο τέλος της περυσινής
σεζόν από τη Ferrari στη Williams,
κατέχει την τρίτη θέση.

Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 74
2. ΠΑΟΚ 58

. Ατρόμητος 58
4. Παναθηναϊκός 53
5. Αστέρας Τρίπολης 51
6. Πανθρακικός 37
7. ΠΑΣ Γιάννινα 36
8. ΟΦΗ 35
9. Παναιτωλικός 34

10. Καλλονή 33
. Λεβαδειακός 33

12. Εργοτέλης 32
. Ξάνθη 32

14. Πανιώνιος 31
15. Απόλλων Σμύρνης 29
16. Βέροια 27
17. Πλατανιάς Χανίων 25
18. Άρης 19

Πατάει… γκάζι η Formula 1
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

> 12-13

«ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ» ΤΟ

Χ.Α. ΤΟ GRECOVERY 

Το ελληνικό success

story «ξαναφουντώνει»

και η ελληνική οικονοµία

αποκτά momentum

ΠΡΟΕΙΛΗΜΜΕΝΗ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ;

Οι πληροφορίες για τα

σχέδια του Πούτιν πριν

από τους Χειµερινούς

Ολυµπιακούς Αγώνες
> 10

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

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΑ STRESS TESTS

Η ψήφιση του νέου θεσµικού

πλαισίου για την ιδιωτικοποίηση

των συστηµικών, απαραίτητη

προϋπόθεση για αύξηση µετοχικού

κεφαλαίου της Eurobank

>8-9

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ

ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ;

Μια εµπεριστατωµένη

ανάλυση για την

ουκρανική κρίση και τον

αντίκτυπο στις αγορές
> 4

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ: ΤΙ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ «ΠΟΙΝΗ»

� Ποιες «µετρούν» στο ακέραιο

και το 2014 και θα πρέπει να τις

συλλέγουν οι φορολογούµενοι

� Ποιοί δεν υποχρεούνται 

σε προσκόµιση αποδείξεων

� Ανοίγει στις 20 Μαρτίου 

το Taxisnet για την υποβολή

φορολογικών δηλώσεων

> 5

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΤΕΣΤ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

� Με επιτόκιο λίγο πάνω από 6% θα προσπαθήσει το

οικονοµικό επιτελείο να βγει και πάλι στις αγορές  

� Ένα τρίτο πακέτο είναι ο µόνος τρόπος 

για να διασφαλιστεί ότι 

η Ελλάδα θα εφαρµόσει 

τις µεταρρυθµίσεις,

εκτιµούν
αξιωµατούχοι 

της Τρόικας

ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
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ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 15.3.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Αποδείξεις: Τί να 

προσέξετε για να 
αποφύγετε την «ποινή» 

3 Ο τραπεζικός χάρτης
μετά τα stress tests

10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Κερδίστε

σελ. 17

Θησαυρός σε... ύπνωση
η κλωστική κάνναβη
Ένα χρόνο πάει κι έρχεται στα υπουρ-
γικά γραφεία, η Κοινή Υπουργική
Απόφαση με την οποία θα καθίσταται
εκ νέου νόμιμη η καλλιέργεια κλω-
στικής κάνναβης.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Προσωρινές λύσεις για
τις ιχθυοκαλλιέργειες
Οι εταιρείες ζητούν έκτακτη χρημα-
τοδότηση 20 εκατ. ευρώ για Απρίλιο-
Μάιο. Μετοχοποίηση των χρεών, με-
τάβαση των εισηγμένων στα πιστωτικά
ιδρύματα, συγχωνεύσεις και ΑΜΚ στο
σχέδιο των τραπεζών.

Fast track

ΕΒΖ: Και μετά τον άγονο
διαγωνισμό, τί; 
Πικρή, αν και αναμενόμενη, ήταν η
απόφαση να κηρυχθεί άγονος ο δια-
γωνισμός για την πώληση του 82,33%
της ΕΒΖ, που αφήνει ξεκρέμαστους
τευτλοπαραγωγούς, εργαζόμενους
και μετόχους της εταιρείας.

Απλούστερες διαδικασίες, λιγότερα δικαιολογητικά,
εγκρίσεις το αργότερο εντός 4μήνου και άνοιγμα των
επενδυτικών προγραμμάτων σε προϋπολογισμούς από
25.000 ευρώ και άνω, προβλέπει η νέα προκήρυξη του
προγράμματος νέων αγροτών που βγαίνει από την
Τρίτη στον «αέρα». Η νέα πρόσκληση, προϋπολογισμού

140 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση 8.000
αγροτών, είναι η τελευταία του τρέχοντος προγράμματος
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενώ στόχος της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων είναι από τη νέα προγραμματική περίοδο να
προκηρύσσεται σταθερά σε ετήσια βάση. 

Επιστρέφει ο εφιάλτης
των τρελών αγελάδων
Για μια ακόμη φορά η Ελλάδα έρχεται
αντιμέτωπη με τη νόσο των τρελών
αγελάδων. Τα ζώα είχαν εισαχθεί από
την Ολλανδία, μια χώρα που τρο-
φοδοτεί με μοσχάρια προς πάχυνση
πολλές φάρμες στην Ε.Ε.

σελ. 12-13

σελ. 16

σελ. 11

σελ. 6-7

Κηπευτικά: Επιλέγουμε
σπόρους και ποικιλίες
Η σπορά-φύτευση των κηπευτικών
έχει τους δικούς της κανόνες, όπως
και η επιλογή σπόρων και σπορόφυ-
των. Όλα πρέπει να γίνονται στο
σωστό χρόνο και χώρο για να έχουμε
καλή και ποιοτική σοδειά. 

Κάτι κινείται στο κεφάλαιο των
farmers markets. Μετά το νομο-
σχέδιο που ορίζει τη λειτουργία
τους και η Ένωση Νέων Αγροτών
Λακωνίας στήνει τη δική της Αγορά
Παραγωγών. 

Farmers market 
και στη Λακωνία

σελ. 15

σελ.5

και για νέους αγρότες

Το Χρηματιστήριο των εαρινών καλλιεργειών σελ. 4-5

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
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