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Ένα µαγευτικό ταξίδι στις πιο όµορφες γωνιές της Ελλάδας. 
Για να γνωρίσουµε καλύτερα τον τόπο που ζούµε, τις οµορφιές και τις αξίες του...

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου
ο 4ος τόµος:

Κάθε Σάββατο µία µεγάλη εκδοτική προσφορά από την

µε την
έκδοση

των 3,80 €

Η εφηµερίδα Παραγωγή παρουσιάζει τη νέα σειρά λευκωµάτων
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝ

σε συνεργασία µε τις εκδόσεις

ΛΙΜΝΕΣ

ΜΑΖI ∆ΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΤΩΝ 2 ΚΑΙ 3,80 ΕΥΡΩ

20 σκούπες     20 θερµάστρες&

Απόφαση-σταθμός
άνοιξε την πόρτα 
της ΕΕ σε καλλιέργειες
μεταλλαγμένων

σελ. 7

«Διψάει» για 
ελληνικό ελαιόλαδο
η γερμανική αγορά

σελ. 11

Πώς θα οριστούν 
οι βοσκότοποι 
για τις ενισχύσεις

σελ. 15

Όσα πρέπει 
να γνωρίζετε για 
τη βιολογική λίπανση

σελ. 16

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 109 ΤΙΜΗ 3,80€
Σάββατο 17.1.2015

Ποιοί κλάδοι 
ενισχύονται άμεσα
φέτος από τη νέα ΚΑΠ

σελ. 18

«Φιλί ζωής» 
33 εκατ. ευρώ στους
παραγωγούς ροδάκινων

σελ. 6

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για την Ενιαία 
Ενίσχυση του 2015

σελ. 17

Νέα εμπλοκή με 
τις πληρωμές των 
τευτλοπαραγωγών
από την ΕΒΖ

σελ. 5

20 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝΜΕΓΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3ος Τόμος

‘Ενα μαγευτικό ταξίδι στις πιο όμορφες
γωνιές της Ελλάδας

ΜΑΖΙ

Στα δικαστήρια
για την εξισωτική

οι κτηνοτρόφοι

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ

σελ. 4
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κοινή είναι η εκτίμηση για τον τρόπο και
τα συναισθήματα με τα οποία οι ψηφο-
φόροι πάνε προς στις κάλπες. Όπως πα-
ραδέχονται αναλυτές απ’ όλα τα στρα-
τόπεδα, οι πολίτες στην πλειοψηφία τους
δεν θα αποφασίσουν τελικά με βάση τις
προτάσεις που θα έχουν ακούσει από τα
κόμματα για τα προβλήματα που έχει η
χώρα, για την πορεία που θα ακολουθήσει
την επόμενη τετραετία. Θα ρίξουν την
ψήφο τους, κατά κανόνα, διακατεχόμενοι
είτε από φόβο είτε από οργή. Δηλαδή, ή
από το φόβο που μπορεί να τους δημι-
ουργεί η επόμενη ημέρα της παρουσίας
του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ή από την οργή
για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν
τα τελευταία χρόνια. Με όποια συναι-
σθήματα από τα δύο κι αν αποφασίσει ο
πολίτης, είναι σίγουρο ότι δεν θα απο-
φασίσει με καθαρό μυαλό. Το μυαλό του
μπροστά στην κάλπη θα είναι θολωμένο.
Και ξέρουμε όλοι καλά –και από την
προσωπική εμπειρία που έχει ο καθένας
από εμάς– ότι όταν το μυαλό ενός αν-
θρώπου είναι θολωμένο, κάνει λάθη και
πολλές φορές, μάλιστα, εγκληματικά.
Λάθη από αυτά που δεν διορθώνονται
χωρίς μεγάλο κόστος. Για να αποφύγουμε
μια τέτοια εξέλιξη, πρέπει να σκεφτούμε
ψύχραιμα, χωρίς οργή και φόβο. Οφεί-
λουμε, πριν αποφασίσουμε, να ακούσουμε
προτάσεις και θέσεις. Έχουμε χρέος να
μετρήσουμε καλά, αν όλα όσα μας υπό-
σχονται, μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Το χρέος αυτό, μάλιστα, είναι περισσότερο
από ποτέ εμφανές. Όποιος δεν το βλέπει,
όποιος επιμένει να ανοίγει το παράθυρό
του μόνο στην οργή και στο φόβο, θα
έχει βάλει το χεράκι του στη φωτιά που
θα ανάψει στη χώρα. Θα έχει προσφέρει
τη χειρότερη υπηρεσία στην πατρίδα και
στη Δημοκρατία, που για να λειτουργήσει
ομαλά χρειάζεται πολίτες νηφάλιους… 

Γιάννης Τασσιόπουλος 

Μια ιστορία (λε)μοναδική, που μετράει 90 χρόνια
ζωής, «κλείστηκε» σε ένα συλλεκτικό μπουκάλι,
αυτό με τη σειρά του τοποθετήθηκε σε μια επετειακή
μεταλλική κασετίνα και προωθήθηκε στην αγορά
σε 90.000 αριθμημένα αντίτυπα, έναντι μόλις 5
ευρώ! Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο, η βολιώτικη
βιομηχανία αναψυκτικών και χυμών ΕΨΑ γιορτάζει
τα γενέθλιά της, καθώς φέτος συμπληρώνονται
90 χρόνια από τότε που τα αδέλφια Ιωάννης και
Γεώργιος Κοσμαδόπουλος ίδρυσαν την Εταιρεία
Ψυγείων Αγριάς Α.Ε. 
Εις υγείαν, λοιπόν!

Σκεφτείτε 
ψύχραιμα, χωρίς
οργή και φόβο 

90 χρόνια ΕΨΑ: 
Μια ιστορία… 
(λε)μοναδική

Έως 21/1 η απογραφή 
του ζωικού κεφαλαίου

Μέχρι την Τετάρτη 21 Ιανουα-
ρίου παρατείνεται, λόγω της
κακοκαιρίας, η διαδικασία ολο-
κλήρωσης της απογραφής του
ζωικού κεφαλαίου στις κατά
τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
όπως ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

σελ. 8

Απολογισμός και νέος
σχεδιασμός για την CAIR 

Βελτιωμένη παρουσίασε την
κατάσταση στην CAIR ο πρό-
εδρός της κ. Χρυσόστομος Χρυ-
σοστομάκης, με αφορμή την

ολοκλήρωση της θητείας του,
ανακοινώνοντας ότι, παρά την
κρίση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν
σε ποσοστό 15%-18%.

σελ. 14

Αύξηση εξαγωγών αλλά
μείωση αξίας 

για φρούτα-λαχανικά
Αύξηση του όγκου αλλά μείωση
της αξίας των ελληνικών εξα-
γωγών νωπών φρούτων και
λαχανικών σημειώθηκε το διά-
στημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου
2014, σύμφωνα με στοιχεία
που επεξεργάστηκε η INCO-
FRUIT-HELLAS, βάσει προσω-
ρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

σελ. 33

«Οδηγός» 
για τη σωστή διατροφή

των αιγοπροβάτων 
Γενικές οδηγίες για όλα όσα
πρέπει να γνωρίζουν οι κτη-
νοτρόφοι και χρήσιμες συμ-
βουλές για τη σωστή διατροφή
των αιγοπροβάτων, παρέχει
ο ζωοτέχνης της Ένωσης Αγρι-
νίου κ. Bασίλης Σταμούλης. 

σελ. 34

Διαγωνισμός καινοτομίας
στη διατροφή

Τον 5ο Εθνικό Διαγωνισμό Οι-
κολογικών-Καινοτόμων Προ-
ϊόντων Διατροφής «ECOTRO-
PHELIA 2015». με στόχο την
ανάδειξη καινοτόμων προτά-

σεων στον κλάδο, προκήρυξε
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιο-
μηχανιών Τροφίμων.

σελ. 35

Σαλάμι «δια ελιάς 
και αέρος» στη Σερβία

μέσω Λάρισας
Τεχνογνωσία για την παρασκευή
του σαλαμιού αέρος «δια ελιάς
και αέρος» παρείχαν επιστή-
μονες του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε
μεγάλη βιομηχανία παραγωγής
αλλαντικών της Σερβίας, η
οποία θα παράγει μεγάλες πο-
σότητες σαλαμιού αέρος χωρίς
συντηρητικά, με χρήση πολυ-
φαινόλης ελιάς.

σελ. 36





Στα… κάγκελα βρίσκονται οι
κτηνοτρόφοι για την πληρωμή
της εξισωτικής, που ετοιμά-
ζονται να προσφύγουν στη δι-
καιοσύνη για να διεκδικήσουν
τα χρήματά τους, καταγγέλ-
λοντας ότι, παρά τις εξαγγε-
λίες, χιλιάδες παραμένουν
απλήρωτοι και ότι η ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης τους κρατά «όμη-
ρους» του προεκλογικού παι-
χνιδιού.
Με τους αρμόδιους να δεσμεύον-
ται για πληρωμή «από ώρα σε
ώρα» της δεύτερης δόσης για
όσους πληρώθηκαν στις
31/12/2014, αλλά και όσων δεν
είχαν πληρωθεί εξαιτίας ελλιπών
δικαιολογητικών, οι κτηνοτρόφοι
εμφανίζονται αποφασισμένοι να
οδηγήσουν τη σύγκρουση στα
άκρα προκειμένου να διασφαλί-
σουν τα δικαιώματά τους. Το θέμα
περιπλέκεται, καθώς πέρα από
τις πληρωμές της εξισωτικής,
αφορά και την απώλεια γης και
δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων.
Μάλιστα, εκπρόσωποί τους εκ-
φράζουν επιφυλάξεις σχετικά με
το πόσους θα αφορά η όποια
συμπληρωματική πληρωμή και
για ποια ποσά. Σε κάθε περίπτωση,
οι Σύλλογοι ανά την Ελλάδα ζη-
τούν να δοθεί λύση άμεσα, πριν
από τις εκλογές της επόμενης
Κυριακής. 
Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρό-
φων (ΠΕΚ) κάνει λόγο για «νέο
εμπαιγμό των κτηνοτρόφων»
στην πληρωμή της εξισωτικής
του 2014 και ήδη προχώρησε σε
κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα
κατά τόπους καταστήματα του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνεται,
μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση
της ΠΕΚ, «οι κτηνοτρόφοι αγω-
νίζονται για την επιβίωσή τους
και η κτηνοτροφία πρέπει να ενι-
σχυθεί εάν δεν θέλουμε να γνω-

ρίσουμε στο μέλλον καταστάσεις
πείνας και μαζικής εξαθλίωσης». 

«Αδικημένοι» 
οι κτηνοτρόφοι 
των Ιωαννίνων

Την ίδια ώρα, ο ΓΑΣ Ιωαννίνων
«ΕΝΩΣΗ Αγροτών», με επιστολή
του προς την ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, τον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής, τον πρόεδρο
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τους
τοπικούς φορείς, διαμαρτύρεται

έντονα «για την αδικία, η οποία
προκλήθηκε εις βάρος των πα-
ραγωγών του Νομού» για δεύτερη
συνεχή χρονιά. 
Ο πρόεδρος της Ένωσης, Χρι-
στόδουλος Μπαλτογιάννης, το-
νίζει πως «παρότι η κατανομή
των βοσκοτόπων, η οποία έγινε
από την οργάνωσή μας κατά την
υποβολή των αιτήσεων του έτους
2014 κάλυπτε στο μεγαλύτερο
μέρος όλους τους παραγωγούς
μας (…), η κατανομή δεν έγινε
αποδεκτή και εφαρμόστηκε η τε-

χνική λύση που καθορίστηκε με
Υπουργική Απόφαση για ολόκληρη
τη χώρα, με τη διαβεβαίωση βέ-
βαια ότι θα καλυφθούν όλα τα
δικαιώματα της ενιαίας ενίσχυσης
και θα καλυφθεί το μεγαλύτερο
ποσοστό της εξισωτικής αποζη-
μίωσης με μια μικρή περικοπή
οριζόντια για όλους τους δικαιού-
χους. Με την πληρωμή της εξι-
σωτικής αποζημίωσης, η οποία
ακολούθησε στις 02/01/2015,
διαπιστώσαμε ότι ελάχιστοι πα-
ραγωγοί του Νομού μας πληρώ-

θηκαν με ασήμαντα ποσά, χωρίς
βέβαια να έχουμε εικόνα της τε-
χνικής λύσης, η οποία εφαρμό-
στηκε μέχρι στις 08/01/2015, δε-
δομένου του ότι το σύστημα ήταν
κλειστό. 
Με το άνοιγμα του συστήματος,
με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το-
ποθετήθηκαν στο Νομό μας πα-
ραγωγοί όχι μόνο από όμορους
Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου,
αλλά και Νομούς της Στερεάς
Ελλάδας». 
Ο κ. Μπαλτογιάννης κάνει λόγο
για «κατάφορη αδικία», δεδομένου
ότι ο Νομός Ιωαννίνων «είναι ο
πιο άγονος και προβληματικός
Νομός της χώρας και ο πρωτο-
γενής τομέας βασίζετε στην κτη-
νοτροφία, σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους Νομούς, στους οποί-
ους υπάρχουν πέραν της κτηνο-
τροφίας δενδρώδεις καλλιέργειες
σιτηρά, βαμβάκια κ.λπ.». Για τον
λόγο αυτόν, όπως αναφέρει,
«άμεσα απαιτούμε, όπως απο-
κατασταθεί η κατάφωρη αδικία,
η οποία προκλήθηκε εις βάρος
των παραγωγών της πιο φτωχής
περιοχής της χώρας και να πλη-
ρωθούν οι παραγωγοί μας με
οποιονδήποτε τρόπο, καλύπτοντας
τα απαραίτητα στρέμματα για την
εξισωτική αποζημίωση». 

4 παραγωγή
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Στα δικαστήρια για την εξισωτική 
οι κτηνοτρόφοι

Πληρωμές 23 εκατ. ευρώ για την Ενιαία Ενίσχυση του 2014
Νέα πληρωμή ύψους περίπου 23 εκατ.
ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του 2014,
πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για
38.864 δικαιούχους αγρότες, μετά τον
αναγκαίο έλεγχο των δηλώσεών τους. Τα
ποσά πιστώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης
στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 
Με τη νέα αυτή πληρωμή, το συνολικό
ποσό που έχουν εισπράξει οι Έλληνες
αγρότες μέσα στο τελευταίο δίμηνο για
το καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης έτους
2014 ανέρχεται σε 1.823.000.000 ευρώ,
δηλαδή στο 97%. 

Οι κτηνοτρόφοι
καταγγέλλουν 
ότι παρά τις
εξαγγελίες χιλιάδες
παραμένουν
απλήρωτοι και 
ότι η ηγεσία του
ΥπΑΑΤ τους κρατά
«όμηρους» του
προεκλογικού
παιχνιδιού

▶
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ (σε ευρώ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2.681 1.622.365,56
ΑΤΤΙΚΗ 117 29.546,60
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.717 619.497,86
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4.306 3.622.452,50
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3.448 1.749.112,53
ΗΠΕΙΡΟΣ 763 399.354,88
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4.021 3.278.591,33
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 639 314.912,16
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.839 1.709.877,80
ΚΡΗΤΗ 7.653 5.274.934,00
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.692 689.514,93
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4.692 2.109.068,75
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3.296 1.578.575,08
ΣΥΝΟΛΟ 38.864 22.997.803,98



5ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΡΕΠΟΡΤΑΖπαραγωγή
www.paragogi.net

Με κινητοποιήσεις απαντούν από την
ερχόμενη Δευτέρα όλοι οι εργαζόμενοι
της ΕΒΖ στην εντολή της Τράπεζας Πει-
ραιώς να δεσμευτούν, ως ενέχυρο,
49.000 τόνοι αποθηκευμένης ζάχαρης
για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους σχε-
δόν 11 εκατ. ευρώ, προκειμένου η ει-
σηγμένη να καταβάλει στους παραγωγούς
ένα μέρος από τα χρωστούμενα για τα
τεύτλα, που παραδόθηκαν κατά την πε-
ρασμένη παραγωγική διαδικασία.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Την ίδια ώρα, οι καλλιεργητές, όπως οι
ίδιοι λένε στην «Παραγωγή», θα ασκήσουν
περαιτέρω πιέσεις στον πολιτικό κόσμο
ενόψει των εκλογών, έτσι ώστε να βρεθεί
άμεσα λύση. Προγραμματίζουν, δε, απο-
κλεισμούς κτιρίων σε Μακεδονία, Θράκη,
Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα για την ερ-
χόμενη Τρίτη. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουν
να «μπλοκάρουν» με τα αγροτικά τους μη-
χανήματα κτίρια, όπου στεγάζονται υπη-
ρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε
Ορεστιάδα, Πλατύ Ημαθίας, Σέρρες, Κοζάνη,
Λάρισα, Φθιώτιδα και Τρίκαλα. 
Με το δάνειο των 11 εκατ. ευρώ η βιομη-
χανία θα δώσει μία πρώτη προκαταβολή
της τάξεως του 60% προς τους παραγω-
γούς, την ώρα που οι οφειλές προς αυτούς
ανέρχονται στα 18 εκατ. ευρώ. 
Από τους 49.000 τόνους, όπως επισημαίνει
στην «Παραγωγή» ο πρόεδρος του Σω-
ματείου των Εργαζομένων της ΕΒΖ Χρι-
στόδουλος Βαρκάκης, οι 30.000 τόνοι αν-
τιστοιχούν στο δάνειο που είχε λάβει η
εταιρεία το 2013 και οι άλλοι 19.000 τόνοι
αντιστοιχούν στο φετινό, η απελευθέρωση
του οποίου δεν έχει ακόμα «κλειδώσει». 
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν
απεσταλμένοι εταιρείας που συνεργάζεται
με την Πειραιώς, κατέφτασαν στο εργοστάσιο
του Πλατέως και επιχείρησαν να σφραγίσουν
τις αποθήκες της ζαχαροβιομηχανίας. 
Αυτό, καθώς όρος της Τράπεζας για την
εκταμίευση έκτακτου δανείου είναι η ενε-
χυρίαση του μεγαλύτερου μέρους των πο-
σοτήτων ζάχαρης, οι οποίες βρίσκονται
αποθηκευμένες στο Πλατύ. 

Όπως αναφέρει ο κ. Βαρκάκης, οι εργα-
ζόμενοι στο Πλατύ αντέδρασαν και εμπό-
δισαν τους απεσταλμένους της Πειραιώς
να σφραγίσουν τα σιλό και τις αποθήκες,
οι οποίες από το μεσημέρι της Τρίτης και
έπειτα περιφρουρούνται.
Η διοίκηση της εισηγμένης, πάντως, εξα-
κολουθεί να «νίπτει τας χείρας της», ακόμη
και ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις
στο Πλατύ, ρίχνοντας το… μπαλάκι σε κυ-
βέρνηση και Τράπεζα. Σύμφωνα με τον κ.
Βαρκάκη, οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν

ευθύς αμέσως τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας, Λάμπρο Χαρα-
λάμπους. Ο ίδιος μετέβη στο Πλατύ για
μία πρώτη συνάντηση μαζί τους, η οποία
δεν απέφερε καρπούς. Ο κ. Χαραλάμπους
εξήγησε στους εργαζόμενους πως το
κράτος και ο πιστωτής έχουν τον πρώτο
και τον τελευταίο λόγο και πως όλα εξαρ-
τώνται από τις αποφάσεις των δύο αυτών
παραγόντων. 
Δύο μέρες μετά από το επίμαχο γεγονός
150 με 200 παραγωγοί και μηχανάτορες
πραγματοποίησαν κατάληψη έξω από τα
γραφεία της ΕΒΖ στη Θεσσαλονίκη, ζη-
τώντας να λάβουν απαντήσεις για το πότε
θα πληρωθούν. 
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν
καθυστερημένα τη μισθοδοσία του Δεκεμ-
βρίου στις 9 Ιανουαρίου, ωστόσο, ύστερα
από τα τελευταία γεγονότα, οι ίδιοι εκ-
φράζουν ανησυχία για το αν θα συνεχίσουν
να πληρώνονται και στο μέλλον. 

Με το δάνειο 
των 11 εκατ. ευρώ 
η βιομηχανία θα δώσει
μία πρώτη προκαταβολή
της τάξεως του 60%
προς τους παραγωγούς,
την ώρα που οι οφειλές
προς αυτούς ανέρχονται
στα 18 εκατ. ευρώ 

▶

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου πέρασε
και οι παραγωγοί δεν έχουν λάβει ακόμη ούτε
ένα ευρώ για τα τεύτλα, που παρέδωσαν. Το χει-
ρότερο όμως είναι πως δεν έχουν καμία συγκε-
κριμένη ενημέρωση για το πότε θα εξοφληθούν,
από τη στιγμή που η Πειραιώς αρνείται να δώσει
δάνειο, εάν ο όρος του ενεχύρου δεν τηρηθεί. 
Καλλιεργητές από Έβρο, Σέρρες και Πλατύ δηλώνουν
σίγουροι πια πως η φετινή χρονιά δεν θα είναι
παραγωγική και πως θα χαθεί, παρά τις προ-
εκλογικές δεσμεύσεις των κομμάτων για επιβίωση
των εργοστασίων και αναβίωση της τευτλοκαλ-
λιέργειας. 
«Οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις δεν βοηθούν την
κατάσταση. Η εξόφληση ορισμένων οφειλών είναι
παροδική. Μελλοντικά, οι προοπτικές είναι από
ελάχιστες έως καμία», λένε στην «Παραγωγή». 
Εξάλλου, όπως διαμηνύει και η ίδια η διοίκηση
της εισηγμένης, η δανειοδότηση από την Πειραιώς
είναι το ζητούμενο, γι’ αυτό και οι τιμές του 2015
δεν μπορούν ακόμη να ανακοινωθούν. 
Σύμφωνα, δε, με τον κ. Βαρκάκη, για να παραμείνει
«ζωντανή» η ζαχαροβιομηχανία, θα πρέπει: α)
να υπάρξει εγγύηση χρηματοδότησης, β) να
αλλάξει η διοίκηση της εισηγμένης και γ) να
επέλθει αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την
ώρα που τις μετοχές τις κατέχει ο εκκαθαριστής. 

Παρέμβαση Τζιτζικώστα για άμεση λύση

Υποσχέσεις πολλές,
ευρώ κανένα…

Νέα «εμπλοκή» με την πληρωμή 
των τευτλοπαραγωγών

Το θέμα στήριξης των καλλιερ-
γητών τέθηκε προς συζήτηση
από τον περιφερειάρχη Απόστολο
Τζιτζικώστα και τον επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευση Γιάν-
νη Ιωαννίδη, οι οποίοι συμφώ-
νησαν πως «πρέπει άμεσα να

δοθεί λύση από την κυβέρνηση
και να υπάρξει ομόφωνη από-
φαση, καθώς χιλιάδες οικογέ-
νειες ζουν από την παραγωγή
ζάχαρης».
Στο μεταξύ, το Περιφερειακό

Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνο

ψήφισμα για το κομμάτι της απο-
πληρωμής των χρεών στους τευτ-
λοπαραγωγούς, ενώ αποφάσισε
να σχηματιστεί μια επιτροπή, η
οποία θα μεταβεί στην Αθήνα και
θα έχει τις απαραίτητες επαφές
στο υπουργείο Οικονομικών. 



Την άμεση καταβολή αποζη-
μιώσεων 33 εκατ. ευρώ στους
Έλληνες παραγωγούς ροδά-
κινων και νεκταρινιών ενέ-
κρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
για να αντισταθμιστούν οι απώ-
λειες εισοδήματος που είχαν
το 2014 από την πτώση των
τιμών, που προκάλεσε η εμ-
πόλεμη κατάσταση στην Ου-
κρανία.
Οι αποζημιώσεις, που αφορούν
παραγωγούς εννέα Νομών της
χώρας, θα καταβληθούν με τη
μορφή της στρεμματικής ενίσχυσης,
ανάλογα με την τιμή πώλησης
των ροδάκινων και των νεκταρι-
νιών και με βάση την αίτηση Ενιαίας
Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) του 2014 για
κάθε παραγωγό, «με καθαρό και
διαφανή τρόπο», όπως επισημαίνει
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. 
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής έρχεται ως αποτέλεσμα
των προσπαθειών που κατέβαλε
η ηγεσία του ΥπΑΑΤ συνεχώς από
τις 16 Ιουλίου του 2014. Μάλιστα,
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Γ. Καρασμάνης, είχε αναγάγει το

πρόβλημα των ροδακινοπαραγω-
γών σε μείζον θέμα για την Ένωση,
ενημερώνοντας πέρα από το Συμ-
βούλιο Υπουργών Γεωργίας και
τους Επιτρόπους Γεωργίας και
τους Έλληνες ευρωβουλευτές
όλων των κομμάτων. Παράλληλα,
είχε αποσταλεί ολοκληρωμένος
φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, στον οποίο ο υπουργός
τεκμηρίωνε το αίτημα για αποζη-
μιώσεις με στοιχεία που απεδεί-
κνυαν τις χαμηλές τιμές παραγωγού
για το 2014 στις κυριότερες πα-
ραγωγικές περιοχές ροδάκινων
και νεκταρινιών σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή από το ΥπΑΑΤ, τα 2/3 της
παραγωγής του 2014, δηλαδή πε-

ρίπου 300.000 τόνοι από το σύνολο
των 380.000 τόνων, πουλήθηκαν
σε τιμές έως και 75% χαμηλότερες
από την τελευταία τριετία, λόγω
της εμπόλεμης κατάστασης στην
Ουκρανία, αποτέλεσμα της οποίας
ήταν το ρωσικό εμπάργκο. 

Δηλώσεις Καρασμάνη
Σε δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης
επισήμανε πως «η απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ικανοποιεί
πλήρως το βασικότερο αίτημα των
Ελλήνων παραγωγών ροδάκινων
και νεκταρινιών για την αναπλή-
ρωση της απώλειας εισοδήματος
που είχαν, από ένα αίτιο για το
οποίο σε καμία περίπτωση δεν ευ-
θύνονταν, διασφαλίζοντάς τους
ταυτόχρονα την απρόσκοπτη συ-
νέχιση της καλλιέργειας για τα
προσεχή χρόνια». Πρόσθεσε, δε,
ότι «η δικαίωση του ελληνικού
αιτήματος αποδεικνύει πως με σύ-
νεση, υπεύθυνη στάση, συντονι-
σμένες προσπάθειες, οργανωμένη
δουλειά και ουσιαστικές παρεμ-
βάσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες
και μεγαλοστομίες, μπορούμε να
πετύχουμε τους στόχους μας».

6 παραγωγή
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«Φιλί ζωής» για τους ροδακινοπαραγωγούς

1η έκθεση FRESKON τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη

Θα λάβουν 33 εκατ. για απώλεια εισοδήματος το 2014 από τη ρωσο-ουκρανική κρίση

Σημείο αναφοράς για την αγορά των φρέσκων
φρούτων και λαχανικών στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, αποτελεί η 1η έκθεση FRESKON,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη
από τις 23-25 Απριλίου του 2015. 
Η FRESKON, η οποία διοργανώνεται από
τη ΔΕΘ-Helexpo, εστιάζει στην εξωστρέφεια
της παραγωγής φρέσκων φρούτων και
λαχανικών, φέρνοντας σε επαφή τους εκ-
θέτες με εκπροσώπους μεγάλων, ξένων
αλυσίδων σούπερ μάρκετ, εμπορικών επι-
χειρήσεων και εταιρειών-δικτύων διανομής. 
Παράλληλα, η έκθεση θα φιλοξενήσει και
ξένους εκθέτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στον κλάδο και εκπροσωπούν ό,τι νεότερο
αφορά στα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, lo-
gistics, μηχανήματα και υλικά συσκευασίας. 

Οι προσκεκλημένοι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες
θα προέλθουν από Ρωσία, Ουκρανία, Λευ-
κορωσία, Κίνα και Χόνγκ-Κόνγκ, Τσεχία,
Πολωνία, Σουηδία, Νορβηγία, Ρουμανία,
Βουλγαρία, Αλβανία, Ελβετία, Γερμανία,
Δανία, Αγγλία, Λίβανο, Βέλγιο, Μάλτα, Τουρ-
κία, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
και Σαουδική Αραβία. Τα προγραμματισμένα
ραντεβού των εμπορικών επισκεπτών με
τους εκθέτες της FRESKON φτάνουν ήδη
τα 2.400 και αναμένεται μέχρι τον Απρίλιο
να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Μεγάλη βαρύτητα στο πλαίσιο της έκθεσης
διαδραματίζουν και οι παράλληλες εκδη-
λώσεις, όπου ξεχωρίζουν το Διεθνές Συ-

νέδριο Κερασιού και η ειδική ενότητα για
τα σούπερ μάρκετ. 
Στο Διεθνές Συνέδριο του Κερασιού θα
χαρτογραφηθεί η αγορά του σε διεθνές επί-
πεδο, οι νέες τεχνολογίες που αφορούν
την καλλιέργειά του, οι προβλέψεις για τη
νέα σεζόν στις κυριότερες παραγωγικές
χώρες, η εμπορική δυναμική του προϊόντος
και οι τρόποι-προτάσεις με στόχο την κα-
λύτερη διάθεσή του. 
Στην ενότητα σούπερ μάρκετ, στην οποία
θα συμμετάσχουν σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας και
των Βαλκανίων, οι εκθέτες θα έχουν τη
δυνατότητα με προγραμματισμένα ραντεβού
να συνομιλήσουν και να αναπτύξουν συ-
νεργασίες. 
Ακόμη, στο πεδίο των παράλληλων εκδη-
λώσεων θα αναλυθούν οι καινοτομίες και
οι νέες τεχνολογίες του κλάδου, ενώ θα
γίνει και παρουσίαση για τη διακίνηση και
την πώληση φρέσκων φρούτων και λαχα-
νικών από εκπροσώπους ξένων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ στην αγορά των Βαλκανίων
(Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία και FYROM).
Η FRESKON τελεί υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του υπουρ-
γείου Μακεδονίας-Θράκης, ενώ Επίσημη
Τράπεζα της έκθεσης είναι η Εθνική.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν με τη
μορφή της στρεμματικής ενίσχυσης, ανάλογα
με την τιμή πώλησης των ροδάκινων 
και των νεκταρινιών και με βάση την αίτηση
Ενιαίας Ενίσχυσης του 2014

▶
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Όχι απλώς «παράθυρο» αλλά την…
πόρτα για την καλλιέργεια Γενετικά
Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ)
στην Ευρώπη, άνοιξε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, παραχωρώντας στις χώ-
ρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
δικαίωμα να απαγορεύουν μονομερώς
τις καλλιέργειες αυτές στο έδαφός τους. 
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, με
ψήφους 480 υπέρ έναντι 159 κατά, τη συμ-
βιβαστική συμφωνία που είχε επιτευχθεί
μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, ώστε
να υπάρξει απεμπλοκή στις διαπραγματεύσεις
για το θέμα αυτό, που διαρκούσαν τέσσερα
χρόνια. Με βάση τον νέο κανονισμό, μια
χώρα-μέλος θα μπορεί να απαγορεύσει την
καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός της, ακόμη
και αν το συγκεκριμένο είδος έχει πάρει το
«πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων (Efsa). Μπορεί,

επίσης, να επικαλεστεί κοινωνικοοικονο-
μικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους για την
άρνησή της αυτή ή λόγους που σχετίζονται
με τη χρήση της γεωργικής γης. 
Από την άλλη πλευρά, οι χώρες-μέλη που
θα επιτρέπουν την καλλιέργεια ΓΤΟ θα
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να εμποδιστεί
η εξάπλωση των ειδών αυτών σε γειτονικές
χώρες. 
Τα γενετικά τροποποιημένα είδη καλλιερ-
γούνται ευρέως σε χώρες της Ασίας και
της Αμερικής, όμως αντιμετωπίζονται με
μεγάλο σκεπτικισμό στην Ευρώπη. Οι πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συμπερι-
λαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας,
τα απορρίπτουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορι-
σμένες χώρες, όπως η Βρετανία, που τάσ-
σονται υπέρ της καλλιέργειας ΓΤΟ. 
Η ψηφοφορία της περασμένης Τρίτης, στο
Στρασβούργο, αποτελεί ένα από τα τελευταία

βήματα στη νομοθετική διαδικασία. Η πρόταση
θα αποκτήσει ισχύ νόμου αφού υπογραφεί
από τις χώρες-μέλη της ΕΕ και δημοσιευτεί
στην εφημερίδα της ΕΕ, κάτι που αναμένεται
να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. 

Αντιδράσεις
Ο Βίτενις Αντριουκάιτις, ο επίτροπος Υγείας
και Ασφάλειας Τροφίμων, χαιρέτισε την έγ-
κριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ση-
μειώνοντας: «Η συμφωνία ανταποκρίνεται
στις συνεχείς εκκλήσεις των χωρών-μελών,
από το 2009, που ζητούσαν να έχουν τον
τελικό λόγο για την καλλιέργεια ΓΤΟ στο
έδαφός τους». 
Στον αντίποδα, οι Πράσινοι καταψήφισαν
την πρόταση, η οποία πάντως στηρίχθηκε
από τους Χριστιανοδημοκράτες, τους Σο-
σιαλιστές και τους Φιλελεύθερους. «Είναι
ένα κακό μέτρο, η Ευρώπη θα εξελιχθεί σε

ένα πάτσγουορκ με ΓΤΟ, ενώ στην πραγ-
ματικότητα χρειαζόμαστε μια κοινή προ-
σέγγιση», τόνισε η συμπρόεδρος των Πρα-
σίνων, Ρεμπέκα Χαρμς. 
Δυσαρεστημένη από την εξέλιξη αυτή εμ-
φανίζεται, πάντως, και η βιομηχανία των
ΓΤΟ, κυρίως επειδή επαφίεται στις χώρες-
μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν ή όχι ένα είδος
«επικαλούμενες μη επιστημονικούς λόγους».
Η απόφαση αυτή «στέλνει ένα αρνητικό
σήμα» στις εταιρείες που σχεδίαζαν να επεν-
δύσουν στην Ευρώπη, σχολίασε ο Τζεφ
Ρόου, εκπρόσωπος της EuropaBio, η οποία
εκπροσωπεί εταιρείες όπως οι Syngenta
και Monsanto. Σήμερα, μόνο ένας ΓΤΟ, ο
αραβόσιτος MON810 της Monsanto, καλ-
λιεργείται σε τρεις χώρες της Ευρώπης:
στην Ισπανία (1.100.000 στρέμματα), την
Πορτογαλία (90.000 στρέμματα) και την
Τσεχία (30.000 στρέμματα). 

Άνοιξε την πόρτα στα μεταλλαγμένα η ΕΕ
Υπό ποιες προϋποθέσεις θα καλλιεργούνται Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 



Μέχρι την Τετάρτη 21 Ια-
νουαρίου παρατείνεται, λό-
γω της κακοκαιρίας, η δια-
δικασία ολοκλήρωσης της
απογραφής του ζωικού κε-
φαλαίου στις κατά τόπους
Διευθύνσεις Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής,
όπως ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Παράλληλα, όπως έγινε γνω-
στό, ξεκινούν έλεγχοι από τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την
καταγραφή των απωλειών στη
γαλακτοπαραγωγή, εξαιτίας
του καταρροϊκού πυρετού. 
Συγκεκριμένα, από το ΥπΑΑΤ
ανακοινώθηκε ότι: 
1.Οι δικαιούχοι της εξισωτικής
αποζημίωσης για το 2014 πρέπει
να φροντίσουν για την ολο-
κλήρωση της απογραφής του
ζωικού τους κεφαλαίου έως
τις 21 Ιανουαρίου, στις κατά
τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
γιατί χωρίς την ολοκλήρωση
αυτής της διαδικασίας δεν μπο-
ρούν να είναι δικαιούχοι της
ενίσχυσης. 
2. Ξεκινούν άμεσα από τον

ΕΛΟΓΑΚ οι συστηματικοί δια-
σταυρωτικοί έλεγχοι και συγ-
κρίσεις σε όλη την επικράτεια,
προκειμένου να εξεταστούν
από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα
στοιχεία οι πραγματικές επι-
πτώσεις της ασθένειας του κα-
ταρροϊκού πυρετού στην πα-
ραγωγή γάλακτος και κρέατος,
ώστε να καταγραφεί πλήρως
η επίπτωση της ασθένειας στη
γαλακτοπαραγωγή και στο ζωι-
κό κεφάλαιο και να σχηματισθεί
σχετικός φάκελος. 
«Στο πλαίσιο της προσπάθειας

για τη στήριξη της κτηνοτρο-
φίας, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει
ξεκινήσει την καταγραφή του
ζωικού κεφαλαίου της χώρας
και απευθύνουμε έκκληση
στους κτηνοτρόφους να προ-
χωρήσουν στην έγκαιρη απο-
γραφή του ζωικού κεφαλαίου
στις κατά τόπους ΔΑΟΚ μέχρι
τις 21 Ιανουαρίου», δήλωσε
σχετικά ο αναπληρωτής υπουρ-
γός, Πάρις Κουκουλόπουλος. 
Πρόσθεσε, δε, ότι με την ολο-
κλήρωση αυτής της διαδικα-

σίας, σε συνδυασμό με τους
διασταυρωτικούς ελέγχους
από τον ΕΛΟΓΑΚ για τις επι-
πτώσεις στη γαλακτοπαραγωγή
από τον καταρροϊκό πυρετό, η
χώρα μας θα μπορεί να τεκ-
μηριώσει μια σοβαρή και ολο-
κληρωμένη πρόταση προς τα
αρμόδια όργανα της Ε.Ε., τόσο
για τη στήριξη του ζωικού κε-
φαλαίου της χώρας, που επλήγη
από τον καταρροϊκό πυρετό,
όσο και για το ενδεχόμενο πρό-
γραμμα εμβολιασμού των
ζώων. 

8 παραγωγή
www.paragogi.net
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Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «20 Θερμάστρες και 20
Σκούπες ζεστής & κρύας στάχτης»από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της
εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Επίσης
τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και
οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 17 Iανουαρίου
2015.
3. Τα Δώρα: Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 20 Θερμάστρες και 20 Σκούπες,
τα οποία θα κερδίσουν 40 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε σαράντα φύλλα (40) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 17 Iανουαρίου 2015, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια
κόκκινη σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ».
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό–αναγνώστες της
εφημερίδας, οι οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις

σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας
στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
2015 (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 εταιρείας
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή θα αποστέλλεται
με επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεταιότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί
από εφημεριδοπώλες και λοιπούς διανομείς εντύπων επι-

στροφές του φύλλου της 17ης Ιανουαρίου 2015, 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 τυχε ρούς που θα κερδίσουν τα

έπαθλα με ο ποιονδήποτε 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.

4.4. Οι τυχεροί ή οι νικητές του διαγωνισμού ή της
κληρώσεως οφείλουν να παραλαμβάνουν το
δώρο τους μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που
θα ενημερωθούν ότι τα δώρα είναι έτοιμα προς
παράδοση. Μετά την παρέλευση του μήνα χάνεται
το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Τα έξοδα

αποστολής βαρύνουν το νικητή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 20 ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 20 ΣΚΟΥΠΕΣ

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

Έως 21/1 η απογραφή 
του ζωικού κεφαλαίου

«Πράσινο φως» για 
τους προϋπολογισμούς 
ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ 
Εγκρίθηκαν, με σχετική Κοινή Υπουργική Από-
φαση, οι προϋπολογισμοί για το 2015 των επο-
πτευομένων από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων φορέων, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ Δή-
μητρα, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και Κονιάρειο Ινστιτούτο
Εσπεριδοειδών Κορινθίας. 
Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφεται
από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Καρασμάνη
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 31/12/2014,
τα συνολικά έσοδα των τεσσάρων φορέων ανα-
μένονται σε 256,92 εκατ. ευρώ και τα έξοδα σε
231,30 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, τα έσοδα που αναμένεται να έχει
φέτος ο ΕΛΓΑ ανέρχονται σε 165,7 εκατ. ευρώ
και τα έξοδα σε 144,7 εκατ. ευρώ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ
τα έσοδα προϋπολογίζονται σε 38,67 εκατ. ευρώ
και τα έξοδα σε 38,28 εκατ. ευρώ. Σε 52,43
εκατ. ευρώ αναμένονται τα έσοδα του ΕΛΓΟ
Δήμητρα και σε 48,19 εκατ. ευρώ τα έξοδα,
ενώ στο Κονιάρειο Ινστιτούτο αναμένονται έσοδα
118.850 ευρώ και αντίστοιχου ποσού έξοδα. 
Οι διοικήσεις των φορέων αυτών καλούνται να
διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές
αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιο-
νομικούς στόχους, λαμβάνοντας προς τούτο
όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
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Αισιόδοξοι ότι εντός του τρέ-
χοντος μήνα θα κλείσουν τις
πρώτες συμφωνίες τους για
την εξαγωγή ακτινιδίων σε
χώρες, όπως η Σαουδική Αρα-
βία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, εμφανίζονται οι Βο-
ρειοελλαδίτες παραγωγοί, οι
οποίοι, μετά το ρωσικό εμ-
πάργκο, ανέλαβαν δράση προ-
σέγγισης νέων αγορών. 
Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος
της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών
Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας,
Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος
εξελέγη πρόσφατα και μέλος στο
Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, «τέλος Δε-
κεμβρίου έληξαν τα συμβόλαια
που είχαν Ιταλοί παραγωγοί με
εκπροσώπους μεγάλων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ στη Σαουδική
Αραβία και έτσι αναμένουμε ότι
σύντομα θα ξεκινήσει η συνερ-
γασία τους με τους Έλληνες πα-
ραγωγούς». 
Η αισιοδοξία των Ελλήνων πα-
ραγωγών πηγάζει, σύμφωνα με
τον κ. Γιαννακάκη, από την πολύ
καλή επαφή που είχαν οι δύο
πλευρές κατά τη διάρκεια της

συμμετοχής Ελλήνων παραγω-
γών σε έκθεση τροφίμων στη
Σαουδική Αραβία, τον περασμένο
Νοέμβριο, οπότε και τέθηκαν στέ-
ρεες βάσεις για τη μελλοντική
εμπορική συνεργασία. 
Σχετικά με την παρουσία των Ελ-
λήνων παραγωγών στις αγορές
των σκανδιναβικών χωρών (Δα-
νία, Σουηδία, Φινλανδία) αλλά
και της Ουγγαρίας, ο κ. Γιαννα-
κάκης σημείωσε ότι από αρχές
Σεπτεμβρίου υλοποιείται ένα κοι-

νοτικό πρόγραμμα προώθησης
των ελληνικών ακτινιδίων και
πορτοκαλιών στα παραπάνω κρά-
τη, το οποίο είναι ύψους 4,3 εκατ.

ευρώ και θα κορυφωθεί το κα-
λοκαίρι. 
Πλέον, όπως επεσήμανε ο πρό-
εδρος της Κοινοπραξίας Συνε-

ταιρισμών Ομάδων Παραγωγών
Ημαθίας, οι Έλληνες παραγωγοί
έχουν αποδεχθεί «για τα καλά»
ότι η ρωσική αγορά έχει χαθεί,
ωστόσο «δεν υπάρχουν περιθώρια
μεμψιμοιρίας». 
Και παρά το γεγονός ότι «δεν
είναι εύκολο ούτε να αντικατα-
σταθεί η τεράστια αγορά των 140
εκατ. ανθρώπων της Ρωσίας,
ούτε και να χτιστεί εν μία νυκτί
ένα εξαγωγικό δίκτυο», οι Έλ-
ληνες παραγωγοί, όπως υπο-
γράμμισε ο κ. Γιαννακάκης, δεν
κάθονται με «σταυρωμένα χέρια»
και αναζητούν διαρκώς νέους
εξαγωγικούς προσανατολισμούς
για τα προϊόντα τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, όπως
είπε, να γίνουν προσπάθειες ώστε,
έστω και προσωρινά, να αρθούν
οι μεγάλοι δασμοί της Τουρκίας
για τα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ. 
«Το κενό που θα δημιουργηθεί
στην εγχώρια αγορά της Τουρκίας,
λόγω του μεγάλου αριθμού εξα-
γωγών που θα γίνουν και γίνονται
προς τη ρώσικη αγορά, μπορούν
να καλύψουν και οι Έλληνες πα-
ραγωγοί», σημείωσε ο κ. Γιαν-
νακάκης. 

Στη Σ. Αραβία και τα Εμιράτα 
τα ελληνικά ακτινίδια

Συνεταιριστικά ρόδια από τη Δράμα στην Ευρώπη
Την παρουσία του χυμού ροδιού στην Εβδομάδα
Ελληνικών Προϊόντων που πρόκειται να κα-
θιερώσει από το καλοκαίρι και στις 26 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δραστηριο-
ποιείται μεγάλη γερμανική αλυσίδα σούπερ
μάρκετ που βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία
17 χρόνια, αναμένεται να «κλείσει» εντός
της εβδομάδας ο ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου
Δράμας, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Συ-
νεταιρισμού Γρηγόρης Αργυρίου. 
Ο κ. Αργυρίου δήλωσε ικανοποιημένος που
το ρόδι έχει μπει για τα καλά στα σπίτια των
νοικοκυριών της χώρας μας και πλέον δεν
αποτελεί μόνο ένα προϊόν που χρησιμοποιείται
κατά τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς. 
Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια ροδιάς βρίσκεται

μεν σε τροχιά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια,
αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να «ενηλι-
κιωθεί» και έτσι η καλλιεργούμενη έκταση
δεν υπερβαίνει συνολικά τα 25.000 στρέμματα.
Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Αργυρίου, στα
επόμενα χρόνια δεν αποκλείεται να αυξηθεί
σημαντικά, με τους παραγωγούς να εγκατα-
λείπουν παραδοσιακές καλλιέργειες που
«πλέον δεν έχουν να τους προσφέρουν κανένα
σημαντικό κέρδος». 
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των στοιχείων του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
η παραγωγή ροδιού το 2007 έφθανε στη χώρα
μας τα 4.000 στρέμματα, όταν το 2005 ήταν
κάτι λιγότερο από 1.000 στρέμματα και το
1994 μόλις 500. Το σύνολο της παγκόσμιας

παραγωγής είναι περίπου 2.250.000 τόνοι,
με τα ηνία να κρατά η Ινδία (1.200.000 τόνους)
και να ακολουθούν το Ιράν (650.000 τόνους)
και οι ΗΠΑ (100.000 τόνους), όπως προκύπτει
από στοιχεία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). 
Βάσει των στοιχείων αυτών, η ελληνική αγορά
απορροφά ποσότητες ροδιών που κυμαίνονται
μεταξύ 1.000-1.200 τόνων, εκ των οποίων
οι 800 τόνοι εισάγονται. Οι εισαγόμενες πο-
σότητες αφορούν κυρίως ρόδια ξινών ή
ημίξινων ποικιλιών, που χαρακτηρίζονται από
πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση. Επισημαίνεται
ότι η ελληνική αγορά εισάγει μεγάλες ποσότητες
ροδιών, κυρίως από Τουρκία, Ιράν, Ινδία,
Αίγυπτο και Ισραήλ. 

Από αρχές Σεπτεμβρίου υλοποιείται 
ένα κοινοτικό πρόγραμμα προώθησης
ελληνικών ακτινιδίων και πορτοκαλιών στις
σκανδιναβικές χώρες και στην Ουγγαρία, 
το οποίο θα κορυφωθεί το καλοκαίρι

▶



Ημερολογιο ΚαλλιεργΗτΗ 17/1  -  23 /1 /2015
Εποχή φύτευσης όλων των ειδών των καρποφόρων δέντρων (έρριζα ή
γυμνόρριζα δενδρύλλια), αλλά και προληπτικής αντιμετώπισης των μυκητολογικών
ασθενειών τους με χαλκούχα σκευάσματα. Στις υπερπρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς,
νεκταρινιάς και βερικοκιάς χρειάζεται αντιμετώπιση της μονίλιας, που αναπτύσσεται
όταν ο καιρός είναι βροχερός και ψυχρός. Στη μηλιά και την αχλαδιά πιθανόν
να χρειαστεί αντιμετώπιση του κόκκινου τετράνυχου και της ψύλλας (στην
αχλαδιά), που μπορεί να γίνει και με την εφαρμογή ενός μόνο φυτοπροστατευτικού
προϊόντος.

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
(Ροδακινιά, Νεκταρινιά,

Βερικοκιά)
Στις υπερπρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς,
ροδακινιάς και νεκταρινιάς υπάρχει
κίνδυνος προσβολής τους από μονίλια,
για την αντιμετώπιση της οποίας θα
πρέπει να γίνει ψεκασμός με τα κα-
τάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(μυκητοκτόνα) και πάντοτε σύμφωνα
με τις οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα. Η προστασία από τη μονίλια
εξασφαλίζεται στο στάδιο που τα μπουμ-
πούκια είναι ροζ (στάδιο γ’) και πρέπει
να συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της
ανθοφορίας. 
Προσοχή χρειάζεται όταν στην περιοχή
επικρατεί βροχερός και ψυχρός καιρός,
οπότε η χρησιμοποίηση των απαραίτητων
φυτοπροστατευτικών ουσιών είναι πε-
ρισσότερο αναγκαία, επειδή στις πε-
ριπτώσεις αυτές ευνοείται η εκδήλωση
και η ανάπτυξη της ασθένειας.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
(Μηλιά, Αχλαδιά)

Απαιτείται ψεκασμός με τα κα-
τάλληλα φυτοφάρμακα (όπως
παραφινέλαια) αυτή την εποχή,
για την αντιμετώπιση του κόκκινου
τετράνυχου. Η επέμβαση κρίνεται
αναγκαία εφόσον ανακαλυφθούν
και επιβεβαιωθούν πληθυσμοί
μεγαλύτεροι από 1.000 αυγά τε-
τράνυχου ανά τρέχον μέτρο καρ-
ποφόρου ξύλου. Απαιτείται επι-
μελής και καθολική διαβροχή
των δέντρων, για την αποτελε-
σματική καταπολέμησή του, επειδή
τα αυγά βρίσκονται σε καλά προ-
φυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά
των δέντρων. 
Απαραίτητος κρίνεται ο ψεκασμός
με τα κατάλληλα φυτοπροστα-
τευτικά εγκεκριμένα προϊόντα,
όπως είναι οι χειμερινοί πολτοί,
για την αντιμετώπιση της ψύλλας
της αχλαδιάς που την προσβάλλει
πολύ συχνά. Ως καταλληλότερος
χρόνος εφαρμογής των σκευα-
σμάτων κρίνεται η περίοδος του
πλήρους ληθάργου των δέντρων
και πριν το φούσκωμα των οφθαλ-
μών. Στις περιπτώσεις που οι
επικρατούσες θερμοκρασίες είναι
χαμηλές και δεν επιτρέπεται η
χρήση χειμερινών πολτών, συ-
νιστάται η χρήση λαδιού πυρε-
θρίνης. Ο ψεκασμός καλό είναι
να γίνει κατά τις πιο ζεστές ώρες
της ημέρας, εφόσον είναι δυνατόν
με λιακάδα και όταν οι ελάχιστες
θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες
από το μηδέν και οι μέγιστες με-
γαλύτερες από τους δέκα βαθμούς. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι δυ-
νατή η συνδυασμένη αντιμετώπιση
του κόκκινου τετράνυχου και της
ψύλλας στην αχλαδιά όταν οι δύο
εχθροί έχουν προσβάλλει τους
δενδρώνες, με τη χρήση ενός
και μόνο φυτοπροστατευτικού
προϊόντος.

Η εποχή είναι  κατάλληλη για τη φύτευση των
έρριζων ή γυμνόρριζων δενδρυλλίων μηλιάς,
αχλαδιάς και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών,
σε λάκκους μεγέθους 60 x 60 x 60 εκ. και
πάντοτε ανάλογα με το μέγεθος της μπάλας
του χώματος (για τα έρριζα) και τον όγκο των
ριζών. Συνιστάται πριν τη φύτευση, να τοπο-
θετείται στον πάτο των λάκκων κομπόστ ή
μικρή ποσότητα κοπριάς ή μικτού ανόργανου
λιπάσματος. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην
τελευταία περίπτωση, ώστε το λίπασμα να μην
έρχεται σε άμεση επαφή με τις ρίζες των φυτών,
για να αποφευχθούν φαινόμενα φυτοτοξικότητας
(κάψιμο). 
Ενδείκνυται στα γυμνόρριζα δενδρύλλια να
γίνεται ελαφρύ κόψιμο μέρους των ριζών και
εμβάπτισή τους σε ορμόνη ριζοβολίας, καθώς
και αφαίρεση τυχόν παραφυάδων και ξερών
κλάδων πριν την τοποθέτησή τους στο κέντρο
των λάκκων, που στη συνέχεια συμπληρώνονται
με χώμα. Για την καλύτερη και ασφαλέστερη
εγκατάσταση των δενδρυλλίων, καθώς και

για τη συγκράτηση του νερού άρδευσης γύρω
από το φυτό να δημιουργείται μια μικρή λακ-
κούβα-λεκάνη, ενώ για την προστασία της νε-
αρής φυτείας από τις χαμηλές θερμοκρασίες
είναι πρέπον να τυλίγεται ο κορμός των πρό-
σφατα μεταφυτευθέντων δενδρυλλίων με
ύφασμα παγοπροστασίας ή με ένα τσουβάλι ή
ένα κομμάτι νάιλον. 
Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος αυτή είναι κα-
τάλληλη, επίσης, για προληπτικούς ψεκασμούς
με χαλκούχα σκευάσματα για την προστασία
των εσπεριδοειδών, των πυρηνοκάρπων, των
μηλοειδών, των ακρόδρυων και της ελιάς από
διάφορες μυκητολογικές ασθένειες. Οι προ-
ληπτικοί ψεκασμοί πρέπει να γίνονται μετά το
τέλος του κλαδέματος ή μετά τη συγκομιδή ή
μετά τη φυλλόπτωση ή ακόμη και μετά από
άσχημες καιρικές συνθήκες (χαλαζόπτωση,
ισχυροί άνεμοι κ.ά.). Εάν μετά τον ψεκασμό
ακολουθήσει ισχυρή βροχή, πρέπει να επανα-
ληφθεί ο ψεκασμός, γιατί ο χαλκός ξεπλένεται
με τη βροχή. 

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



Tο ελληνικό ελαιόλαδο διαθέτει εξαι-
ρετικές προϋποθέσεις όλο και μεγαλύ-
τερης διείσδυσης στη γερμανική αγορά
το 2015, με σύμμαχο την υψηλή ποιότητά
του και την εξαιρετικά καλή παραγωγή
έξτρα παρθένων ελαιολάδων Ονομασίας
Προέλευσης, εκτιμά ο Γερμανοελληνικός
Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW). 
Μάλιστα, στο ενημερωτικό του δελτίο ο
DHW επισημαίνει ότι το 2015 είναι μια μο-
ναδική ευκαιρία για τους Έλληνες παρα-
γωγούς ελαιολάδου που επιθυμούν να δο-
κιμάσουν την τύχη τους στην αγορά τροφίμων
της Γερμανίας, από τη στιγμή που η αύξηση
της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου για
την εσοδεία 2014-15 είναι επιβεβαιωμένη,
σε αντίθεση με την τεράστια μείωση της
παραγωγής σε Ιταλία και Ισπανία. Συγκε-
κριμένα, στην Ιταλία η μείωση της παραγωγής
σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται σε 35%, ενώ
στην Ισπανία στο 50%! 
Το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων εκτιμά ότι η ελληνική παραγωγή
ελαιολάδου 2014-15 θα φτάσει τους 300.000
τόνους, έναντι μόλις 135.000 τόνων το
2013-14. 
Οι τιμές παραγωγού για τα ελληνικά έξτρα
παρθένα ελαιόλαδα κυμαίνονται αυτή τη
στιγμή μεταξύ των 3,00-3,30 ευρώ το κιλό
(πάντα πρώτη ύλη από των παραγωγό προς
τον τυποποιητή). Η πληθώρα των ελαιοτρι-
βείων στην Ελλάδα, τα οποία στη μεγάλη
τους πλειοψηφία υπολειτούργησαν την προ-

ηγούμενη χρονιά λόγω χαμηλής παραγωγής,
αλλά και η έλλειψη ρευστότητας καθιστούν
τη φετινή χρονιά ως «σωτήριο έτος» για το
ελληνικό ελαιόλαδο. Παραγωγοί, ελαιοτρι-
βεία, αλλά και τυποποιητές μπορούν να
επωφεληθούν από τη μεγάλη ζήτηση των
αγορών του εξωτερικού και να προσφέρουν
εξαιρετικό προϊόν, με επάρκεια για τη ζήτηση
της αγοράς και σε ανταγωνιστικές τιμές. 
Αντίστοιχα, στην Ισπανία, η μέση τιμή πα-
ραγωγού (πάντα πρώτη ύλη από των πα-
ραγωγό προς τον τυποποιητή) αυτή τη στιγμή
κυμαίνεται στην περιοχή της Ανδαλουσίας
στα 3,30 ευρώ το κιλό για έξτρα παρθένα

ελαιόλαδα (τιμές 29/12/2014). 

Βαθιά το χέρι στην τσέπη…
Στην Ιταλία το κιλό 100% ιταλικού ελαιόλαδου
(πάντα πρώτη ύλη από των παραγωγό προς
τον τυποποιητή) κοστίζει αυτή τη στιγμή
5,90 ευρώ! Γι’ αυτό, οποιοδήποτε ελαιόλαδο
100% Ιταλίας βρεθεί στο ράφι των γερμα-
νικών σούπερ μάρκετ το 2015 σε τιμή κάτω
των 6,00 ευρώ το λίτρο, θα υποδηλώνει
έμμεσα ότι πρόκειται για πρόσμιξη με ελ-
ληνικό, ισπανικό η εισαγόμενο από Τυνησία
ελαιόλαδο. 
Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, ο Γερμανός

καταναλωτής θα αναγκαστεί το 2015 να
πληρώσει πολύ υψηλότερες τιμές για ποιοτικά
ελαιόλαδα στο ράφι των σούπερ μάρκετ,
απ’ ό,τι τη χρονιά που μας πέρασε. Ο γερ-
μανικός Τύπος εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών για νοθείες, στην περίπτωση
που ιταλικά ελαιόλαδα βρεθούν στο ράφι
σε πολύ χαμηλές, «ύποπτες» τιμές. 

Η ελληνική ευκαιρία
Ο DHW τονίζει ότι έχει έρθει η ώρα για να
κερδίσουν τα ελληνικά ελαιόλαδα τη θέση
που τους αξίζει στο ράφι των γερμανικών
αλυσίδων και εκφράζει την ελπίδα ότι η
ελληνική βιομηχανία ελαιολάδου θα επω-
φεληθεί από την παρούσα συγκυρία και θα
προλάβει να αρπάξει την ευκαιρία, δίνοντας
προτεραιότητα: 
8στη σωστή προβολή και το εξαγωγικό

μάρκετινγκ, 
8στη συνεπή και συνεχή ενημέρωση των

Γερμανών καταναλωτών, 
8στις συμμετοχές σε εκθέσεις, 
8στις γρήγορες και ασφαλείς παραδόσεις

των εμπορευμάτων, βάσει συμφωνιών, 
8στην προσφορά ενός προϊόντος ανώτερης

ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και 

8στις ανταγωνιστικές τιμές, με σκοπό την
διείσδυση του προϊόντος σε νέες αγορές
τώρα που οι ποσότητες υπάρχουν και η
αγορά θα ζητήσει εξ ανάγκης «ελληνικό
προϊόν». 
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«Διψάει» για ελληνικό ελαιόλαδο
η γερμανική αγορά

«Όπλο» η υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή σε Ιταλία - Ισπανία

Ηχηρό «καμπανάκι» για τον κίνδυνο μεγάλων
απωλειών εσόδων από τις εξαγωγές ελιών
Καλαμάτας, εξαιτίας της σύγχυσης που συντηρείται
εδώ και καιρό γύρω από την ονομασία της
επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Καλαμάτας και
της επιτραπέζιας ελιάς Προστατευμένης Ονο-
μασίας Προέλευσης «Ελιά Καλαμάτας», κρούει
η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυπο-
ποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών
(ΠΕΜΕΤΕ). 
Όπως επισημαίνει η Ένωση, οι αγορές της
Ιταλίας και τη Σλοβενίας, από τις αρχές του

2013 και του 2015 αντίστοιχα, έχουν σταματήσει
τις εισαγωγές όλων των επιτραπέζιων ελιών
της ποικιλίας Καλαμάτας, θεωρώντας ότι η εμ-
πορική διάθεση του προϊόντος στην ετικέτα
του οποίου περιλαμβάνεται η λέξη «Καλαμάτα»
(Κalamata olives) αποτελεί παραπλάνηση του
καταναλωτή, εκμεταλλευόμενη την ένδειξη
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της
ποικιλίας. 
Σήμερα, οι εξαγωγές της επιτραπέζιας ελιάς
Καλαμάτας αγγίζουν τους 45.000 τόνους ετησίως
και η συνολική αξία κεφαλαίων που εισρέουν

στη χώρα από την εξαγωγή ελιών της συγκε-
κριμένης ποικιλίας φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακριβώς το ίδιο
φαινόμενο σύγχυσης είχε επαναληφθεί και
στην περίπτωση της επιτραπέζιας πράσινης
ελιάς Χαλκιδικής (Green olives Halkidiki) σε
σχέση με την ΠΟΠ «Πράσινες Ελιές
Χαλκιδικής/P.D.O. Prasines Elies Chalkidikis». 
Για τον λόγο αυτόν, η ΠΕΜΕΤΕ ζητάει την άμεση
παρέμβαση του ΥπΑΑΤ, προκειμένου να στα-
ματήσουν οι απώλειες κεφαλαίων από ένα
τόσο βασικό για τη χώρα εξαγωγικό προϊόν.

Σε κίνδυνο οι εξαγωγές ελιών Καλαμάτας
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Η κερδοσκοπία στο στόχαστρο της Κομισιόν
Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
υποσχέθηκε να θέσει τα θέματα της αντιμετώ-
πισης της κερδοσκοπίας στην αγορά αγροτικών
εφοδίων και των αθέμιτων πρακτικών στην
εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, ο Επίτροπος
Γεωργίας Phil Hogan, μιλώντας στην Ένωση
Ιρλανδών Αγροτών στο Δουβλίνο. Στόχος του,
όπως είπε, είναι να έχουν οι αγρότες καλύτερες
αποδόσεις από τις τιμές λιανικής και οι κατα-
ναλωτές να προστατεύονται. 
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Hogan, δεν
είναι δυνατόν ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου
έχει μειωθεί πάνω από 45%, από τον Ιούνιο
του 2014 και με το φυσικό αέριο σε γενικές
γραμμές σε παρόμοια πορεία, οι τιμές των λι-
πασμάτων να πρόκειται να αυξηθούν κατά 7%
το 2015. 
Επίσης, επισήμανε πως μετά την επιτυχή με-
ταρρύθμιση της ΚΑΠ θα πρέπει να εξεταστούν
όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, από
τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα έως τους με-
ταποιητές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης,
ενώ ανέφερε πως θα θέσει το θέμα στη συνά-
δελφό του Επίτροπο Ανταγωνισμού Margrethe
Vestager και δεν θα διστάσει να διερευνήσει
όλες τις δυνητικές δραστηριότητες, οι οποίες
παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού.
«Είναι σημαντικό γεγονός το κόστος των εισ-
ροών να μειωθεί σύμφωνα με τη γενική πτώση
των τιμών της ενέργειας», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά. 
Καταλήγοντας επί του θέματος της κερδοσκο-
πίας, ο Επίτροπος τόνισε πως «οι τρέχουσες

πρωτοβουλίες για την εφοδιαστική αλυσίδα
τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ, δυστυχώς, εξακο-
λουθούν να είναι αναποτελεσματικές» και ανέ-
φερε πως δεν θα διστάσει να ζητήσει αλλαγές,
ώστε οι αγρότες να μην υφίστανται πιέσεις
των περιθωρίων κερδοφορίας τους. «Όλοι οι
παίκτες στην αλυσίδα τροφίμων θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη
οι παραγωγοί να έχουν αξιοπρεπείς αποδόσεις
για τις πρώτες ύλες παράγουν. Χωρίς τους
παραγωγούς, καμία συναφής επιχείρηση δεν

μπορεί να υπάρξει», επισήμανε. 
Σημειώνεται πως αυτές οι δηλώσεις του Επι-
τρόπου Γεωργίας χαιρετίστηκαν αμέσως από
τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις
Copa-Cogeca, με σχετική ανάρτηση στο λο-
γαριασμό τους στο facebook, όπου δήλωσαν,
ταυτόχρονα, πως θα πρέπει να εξασφαλιστεί
ότι οι αγρότες θα έχουν καλύτερες αποδόσεις
από την αγορά και να σταματήσουν οι αθέμιτες
και καταχρηστικές πρακτικές στην αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων. 

Αναγνώριση
Ομάδων 
Παραγωγών
Ελαιόλαδου 
και Ελιάς
Μέχρι 13 Φεβρουαρίου
2015 θα πρέπει να υπο-
βάλλουν τα δικαιολογη-
τικά τους για αναγνώριση
οι Ομάδες Παραγωγών
Ελαιόλαδου και Επιτρα-
πέζιων Ελιών, ώστε να
μπορούν να υποβάλλουν
για χρηματοδότηση ειδικά
προγράμματα τριετούς
διάρκειας για συγκεκρι-
μένες δραστηριότητες μέ-
χρι την 1η Απριλίου 2015. 
Δικαίωμα αναγνώρισης
ως Ο.Π. στον τομέα του
ελαιόλαδου και των επι-
τραπέζιων ελιών έχουν
οι νομικές οντότητες ή τα
σαφώς οριζόμενα μέρη
αυτών, οι οποίες: 
α) πληρούν τις απαιτήσεις
του Κανονισμού (ΕΕ)
1308/2013 και 
β) αποτελούνται από 100
τουλάχιστον ελαιοπαρα-
γωγούς μέλη και οι οποίοι
καλλιεργούν συνολικά
τουλάχιστον 2.500 στρέμ-
ματα ελαιώνων, βάσει
των ενιαίων δηλώσεων
εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ
του προηγούμενου ημε-
ρολογιακού έτους και δεν
ανήκουν σε άλλη ανα-
γνωρισμένη οργάνωση
παραγωγών δυνάμει της
παρούσας. 
Δικαίωμα αναγνώρισης
ως ΕΟΠ (Ενώσεις Ομά-
δων Παραγωγών) στον
τομέα του ελαιόλαδου και
των επιτραπέζιων ελιών
έχουν οι αναγνωρισμένες
Οργανώσεις Παραγωγών. 

Στην 80η Διεθνή Έκθεση Τροφί-
μων-Ποτών «International Green
Week», που πραγματοποιείται στο
Βερολίνο από 16 έως 25 Ιανουα-
ρίου, συμμετέχει η Περιφέρεια
Κρήτης, την οποία εκπροσωπεί η
αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή
τομέα Κρήτης, Θεανώ Βρέντζου. 
Μάλιστα, σήμερα Σάββατο, στο
πλαίσιο της έκθεσης, η κα Βρέντζου
θα συμμετέχει σε ειδική εκδήλωση
γευσιγνωσίας, όπου θα μαγει-
ρευτούν από σεφ επιτόπου πα-
ραδοσιακά φαγητά με αγνά κρητικά
προϊόντα.
Επίσης, θα υπάρχει έκθεση κρη-
τικών προϊόντων και κρασιών. Η
«International Green Week», που
συγκέντρωσε πέρυσι 1.650 εκθέτες
από 70 χώρες, αποτελεί σημείο
αναφοράς και συνάντησης παρα-

γωγών απ’ όλο τον κόσμο. Συγ-
κεντρώνει περισσότερους από
400.000 επισκέπτες-καταναλωτές,
οι οποίοι έρχονται σε επαφή με
τους παραγωγούς-εκθέτες και

αγοράζουν απευθείας τα προϊόντα
τους. Επίσης, μεγάλος αριθμός
επισκεπτών, που ξεπερνά τις
100.000, είναι εμπορικοί αντι-
πρόσωποι. 

Δημόσιες Συμβάσεις 
και Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Την τακτική 3η Τρίτη κάθε μήνα, στις 20 Ιανουαρίου και ώρα
15.00, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Εθν.
Αμύνης 1, έναντι Λευκού Πύργου), το Δίκτυο Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Δημόσιες συμβάσεις και
ΚοινΣΕπ» με κύριο εισηγητή τον κ. Κώστα Γεωργίου, από την
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Το Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής
Μακεδονίας είναι μια προσπάθεια για δημιουργία μιας
πλατφόρμας συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής
εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων και προώθησης
από κοινού θέσεων των ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας, τόσο
μεταξύ του, όσο και με όσους θα ήθελαν να προβάλλουν και
να προωθήσουν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και
τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην περιοχή. 
Πληροφορίες για τη συνάντηση της 20ης Ιανουαρίου: Σ. Γκου-
δίνογλου – 6976/855676, Χ. Βοζίκης – 6907/399636, Γ. Φαρ-
φαράς – 6936/888967. 

Τα κρητικά προϊόντα 
σε διεθνή έκθεση στο Βερολίνο
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Νέα εμφάνιση του ιού της
τριστέτσας στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Λακωνίας
και συγκεκριμένα σε αγρο-
τεμάχιο στην Τοπική Κοι-
νότητα Περιστερίου, του
Δήμου Ευρώτα, ανακοίνω-
σε η Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Λακωνίας. 
Υπενθυμίζεται ότι η ασθένεια
για πρώτη φορά διαπιστώθηκε
στη Λακωνία το 2007, σε κτήμα
στην περιοχή Αγίου Ανδρέα
Βλαχιώτη του τότε Δήμου
Έλους, σε μανταρινιές ποικι-
λίας Clemenpons. Η τότε Επι-
τροπή, η οποία είχε συσταθεί
με Απόφαση Νομάρχη, προέβη
σε καταστροφή με καύση όλου
του κτήματος. 
Τον Ιούλιο του 2011, σε φυ-
τώριο της Τοπικής Κοινότητας
Περιστερίου εντοπίστηκε ο
ιός σε φυτώριο σε δενδρύλλια
Κλημεντίνης και η αρμόδια
Υπηρεσία, σε εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας, προέβη
σε καταστροφή με καύση όλης
της φυτωριακής μονάδας. 
Από το 2011 μέχρι σήμερα,

στην εστιακή ζώνη που οριο-
θετήθηκε με την υπ’ αριθ.
11335/10-8-2011 απόφαση
περιφερειάρχη, φυτοϋγειονο-
μικοί ελεγκτές της Υπηρεσίας
για 3 συνεχόμενα έτη διενήρ-
γησαν δειγματοληψίες, σε
εφαρμογή της Υπουργικής
Απόφασης για «Μέτρα επεί-
γοντος χαρακτήρα για τον πε-
ριορισμό και την εξάλειψη του

επιβλαβούς οργανισμού ιού
της τριστέτσας των εσπερι-
δοειδών» και των κοινοτικών
κανονισμών. Δυστυχώς, σε
επίσημη δειγματοληψία σε
αγροτεμάχιο ευρισκόμενο στην
εστιακή ζώνη, σε απόσταση
περίπου 400 μ. από το φυτώ-
ριο, διαπιστώθηκε προσβε-
βλημένο δέντρο πορτοκαλιάς
ποικιλίας Navelina σε υπο-

κείμενο νεραντζιάς. Ήδη, έχει
συσταθεί επιτροπή καταστρο-
φής για τη λήψη επισήμων
μέτρων στο αγροτεμάχιο και
έχει γίνει νέα οριοθέτηση ζω-
νών, βάσει απόφασης του αρ-
μόδιου αντιπεριφερειάρχη. 
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής επιση-
μαίνει ότι η εγκατάσταση νέων
ή επανεμβολιαζομένων φυτειών
εσπεριδοειδών χωρίς την ενη-
μέρωση της Υπηρεσίας, η αγορά
πολλαπλασιαστικού υλικού χω-
ρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο
και η διακίνηση καρπών εσπε-
ριδοειδών με φύλλα και ποδί-
σκους, εγκυμονεί κίνδυνο εξά-
πλωσης του ιού. Σημειώνει, δε,
ότι στους παραβάτες επιβάλ-
λονται οι διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται
από το Ν. 2147/52 (Α’ 155).
Δειγματοληψίες διενεργούνται
από φυτοϋγειονομικούς ελεγ-
κτές της Υπηρεσίας την άνοιξη
και αργά το φθινόπωρο. Για
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν στα τηλ.
27313/63332-329.

Η ΕΑΣ Καβάλας αντιδρά στον εφοδιασμό
των μικρών νησιών 

Με επιστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία κοινοποιεί
και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας
Κλέαρχος Σαραντίδης διαμαρτύρεται για την πα-
ραβίαση Κανονισμών της Ε.Ε. σχετικά με την
εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού
των μικρών νησιών του Αιγαίου. 
Ο κ. Σαραντίδης στην επιστολή του τονίζει ότι το
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού εφαρμόζεται έτσι
ώστε να λαμβάνονται υπόψη ιδίως: 
α) οι ειδικές ανάγκες των μικρών νησιών και οι

συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ποι-
ότητα, 

β) οι παραδοσιακές εμπορικές ροές με τους
λιμένες της ηπειρωτικής Ελλάδας και μεταξύ
των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, 

γ) η οικονομική πλευρά των προτεινόμενων ενι-
σχύσεων και 

δ) κατά περίπτωση, η ανάγκη να μην παρεμπο-
δίζεται η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής.

Καλεί, δε, τις αρμόδιες αρχές «όπως άμεσα με-
ριμνήσετε και λάβετε τα ανάλογα μέτρα για την
πλήρη εφαρμογή του (σ.σ. Κανονισμού) και την
ανάκληση της επιδότησης που μέχρι τώρα εγ-
κρίνατε. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι ν α
προσφύγουμε στα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα».

Ο ιός της τριστέτσας «χτύπησε»
ξανά στη Λακωνία 

Το «Ελληνικό Πρωινό Ηπείρου»
στην έκθεση HO.RE.CA 2015

Σεμινάρια εκπαίδευσης 
παραγωγών 
της Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς
της να ενισχύσει την ηπειρώτικη παραγωγή και να
προσδώσει αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία
στα ηπειρώτικα προϊόντα συμβάλλοντας στην αύξηση
της ζήτησής τους, θα συμμετάσχει στην 10η έκθεση
HO.RE.CA 2015 που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα
6-9 Φεβρουαρίου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο Me-
tropolitan Expo. 
Στο περίπτερο της Περιφέρειας, το οποίο θα λειτουργήσει
μέσα στο κεντρικό περίπτερο του Ξενοδοχειακού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας, θα παρουσιάζονται τα προϊόντα
της Ηπείρου, σύμφωνα με το «Πρότυπο Ελληνικό
Πρωινό», δηλαδή αρτοσκευάσματα, λάδι, ελιές, μέλι,
αλλαντικά, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, πίτες, μαρμελάδες,
τοπικά γλυκά και φρούτα. Στόχος του «Πρότυπου
Ελληνικού Πρωινού» κατά πρώτο λόγο είναι να αναδείξει
τον πλούτο και την ιδιαιτερότητα των τοπικών προϊόντων
και της τοπικής κουζίνας, φέρνοντας κοντά ξενοδόχους
και τοπικούς παραγωγούς, και κατά δεύτερο λόγο να
αποτελέσει κύριο στοιχείο της ταυτότητας του ελληνικού
ξενοδοχειακού προϊόντος και κατ’ επέκταση εργαλείο
προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι
η Ήπειρος στη συγκεκριμένη έκθεση θα είναι μια από
τις επτά τιμώμενες Περιφέρειες.  Η Περιφέρεια Ηπείρου,
με δεδομένη και τη μεγάλη προβολή που εξασφαλίζει

η έκθεση, καλεί τους το-
πικούς παραγωγούς να
προσφέρουν ενδεικτικά
προϊόντα τους (1-2 συ-
σκευασίες), προκειμένου
αυτά να ενσωματωθούν
στην παρουσίαση του
«Ελληνικού Πρωινού»
της Ηπείρου.

Δύο σεμινάρια εκπαίδευσης με θέμα την εφαρμογή
πρακτικών της γεωργίας μειωμένων εισροών διοργάνωσε
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του
έργου «Κοινές Στρατηγικές Καθοδηγούμενης Άσκησης
Αγροτικών Δραστηριοτήτων για την Εφαρμογή Χωρικά
Διαφοροποιούμενης Γεωργίας Μειωμένων Εισροών»
(AGRO_LESS), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία
2007-2013». 
Τα σεμινάρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
απευθύνονταν σε παραγωγούς της Μακεδονίας και
Θράκης. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ το δεύτερο στη Χρυσούπολη
Καβάλας, με μεγάλη συμμετοχή των τοπικών παραγωγών. 
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες ενημε-
ρώθηκαν διεξοδικά και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους
σχετικά με την εφαρμογή πρωτοκόλλων, πρακτικών
και εξοπλισμού γεωργίας μειωμένων εισροών, σε τρεις
άξονες: την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία.
Στόχος ήταν η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών,
η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η αποτε-
λεσματικότερη εφαρμογή των εισροών. Εισηγητές των
σεμιναρίων ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες, ειδικευμένοι
στο πεδίο της γεωργίας ακριβείας.



Βελτιωμένη παρουσίασε την
κατάσταση στην CAIR ο πρό-
εδρός της κ. Χρυσόστομος Χρυ-
σοστομάκης, με αφορμή την
ολοκλήρωση της θητείας του,
ανακοινώνοντας ότι, παρά την
κρίση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν
σε ποσοστό 15%-18%.
Αναφερόμενος στην πορεία των
τελευταίων ετών και στα αποτε-
λέσματα τα οποία έχουν καταγρα-
φεί, ο κ. Χρυσοστομάκης τόνισε
ότι «οι τράπεζες είχαν κλείσει τις
στρόφιγγες εδώ και αρκετό καιρό.
Θυμίζω πως το 2011 οι παραγωγοί
ήταν απλήρωτοι και οι εργαζόμενοι
είχαν προχωρήσει σε επίσχεση ερ-
γασίας. Εμείς κλείσαμε τις υπο-
χρεώσεις προς την ΑΤΕ και εφαρ-
μόσαμε μέτρα για να δημιουργηθεί
ρευστότητα. Έτσι, η εταιρεία φέτος
έχει διαχειριστικό πλεόνασμα ύψους
550.000 ευρώ. Αυτό επιτρέπει την
αποπληρωμή των υποχρεώσεων». 
Ο πρόεδρος της CAIR σημείωσε
ότι «η ρύθμιση με την Αγροτική
Τράπεζα δεν έλυσε όλα τα προ-
βλήματα. Βελτιώθηκε η κατάσταση,
γιατί μειώθηκαν τα έξοδα και αυ-
ξήθηκε ο τζίρος της εταιρείας κατά
18%. Καταφέραμε να καταβληθούν
τα χρήματα στους παραγωγούς
για τις πρώτες ύλες που μας έδω-
σαν. Συγκεκριμένα, δόθηκαν

3.200.000 ευρώ όχι από δάνειο,
αλλά από τις εισπράξεις μας. Κα-
ταβάλλονται, επίσης, κανονικά τα
δεδουλευμένα. Δόθηκε στους ερ-
γαζόμενους και μέρος των παλαιών
οφειλών». Επίσης, πρόσθεσε πως
σήμερα το σύνολο των υποχρε-
ώσεων της εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό των 950.000 ευρώ, που
θα καταβληθεί σε 72 δόσεις. Εκτί-
μησε, δε, ότι «η CAIR διαθέτει καλό
brand name, που της επιτρέπει
στους αφρώδεις οίνους να έχει
πανελλήνιο και γιατί όχι παγκόσμιο
κοινό». Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις,
ο κ. Χρυσοστομάκης τόνισε ότι

παρά την αυξήθηκαν σε ποσοστό
από 15% έως 18%, καθώς πω-
λήθηκαν περισσότερα αφρώδη
κρασιά. Επίσης, η εταιρεία μπήκε
δυναμικά στον τομέα του all in-
clusive και εκμεταλλεύθηκε την
αύξηση των αφίξεων, ενώ έκανε
«άνοιγμα» και στην αγορά της
Κίνας. 

Απάντηση 
στις καταγγελίες

Ο κ. Χρυσοστομάκης απάντησε και
στις καταγγελίες από τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Φανών, περί «δια-
κρίσεων» στις πληρωμές των πα-

ραγωγών, τονίζοντας ότι «δεν
έχουν σχέση με την πραγματικότητα
οι καταγγελίες. Πραγματοποιήθηκε
γενική συνέλευση, εγκρίθηκαν οι
οικονομικές καταστάσεις και απαλ-
λάχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
από τις ευθύνες. 
Η προσπάθειά μας για την πληρωμή
αφορούσε το σύνολο των παρα-
γωγών. Δεν έγινε κανενός είδους
διάκριση. Η εταιρεία τους χρειάζεται
όλους. Δεν μεροληπτούμε υπέρ
κανενός». 
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χρυ-
σοστομάκης και στις σχέσεις της
διοίκησης με τον κύριο μέτοχο της

CAIR, που είναι η Ένωση Αγροτικών
Συλλόγων Δωδεκανήσου. 
«Είχαμε ανακατατάξεις στην ΕΑΣΔ,
οι οποίες οφείλονται στην αλλαγή
του νομοθετικού πλαισίου. Οι δευ-
τεροβάθμιες οργανώσεις καταρ-
γήθηκαν και η Ένωση αναγκάστηκε
να γίνει Πρωτοβάθμιος Συνεται-
ρισμός. Προσπάθησε να ενώσει
το σύνολο των Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών και απέτυχε. Σήμερα
στην ΕΑΣΔ μετέχουν οι Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί Κοσκινού, Γενναδίου
και Σιαννών. Όλοι οι υπόλοιποι
αποφάσισαν να πορευθούν ανε-
ξάρτητα από την ΕΑΣΔ, για λόγους
που αφορούν την οικονομική κα-
τάσταση και τη διοικητική αυτο-
τέλεια. Πριν υπήρχε μια ηθική νο-
μιμοποίηση να έχει η Ένωση τις
μετοχές της CAIR. Τώρα μόνο ο
ένας από τους Συνεταιρισμούς της
ασχολείται με το δικό μας αντι-
κείμενο.
Κανείς άλλος δεν έχει σχέση. Αυτό
δεν είναι παράδοξο; Θα πρέπει και
σε αυτό τον τομέα να αποκατα-
σταθεί η λογική και το αυτονόητο.
Δεν μπορούν να απουσιάζουν οι
συνεταιριστές από μια τέτοια επι-
χείρηση. Γραμμή μας ήταν η ανά-
δειξη των τοπικών ποικιλιών και
των ιδιαιτεροτήτων των αμπελώ-
νων του νησιού». 

14 παραγωγή
www.paragogi.net
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Απολογισμός και νέος σχεδιασμός
για την CAIR στη Ρόδο

Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη Σκόπελο
Οι νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που έχουν σχέση
κυρίως με την ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης
του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου στη θέση Δρα-
κοντόσχισμα, εξέτασε σε συνέλευσή του ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Σκοπέλου. Στη διάρκεια της συνέλευσης
έγινε ενημέρωση των μελών σχετικά με τα οικονομικά
δεδομένα του Συνεταιρισμού, την αύξηση της συνε-
ταιριστικής μερίδας και τις προσπάθειες που κατα-
βάλλονται, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της
μεταστέγασης του ελαιοτριβείου στις νέες, υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις. 
Βασικός στόχος των επικεφαλής του Συνεταιρισμού

είναι να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας ακόμη πε-
ρισσότερο, με απώτερο στόχο την κάλυψη των τοπικών
αναγκών και την παράλληλη προώθηση των προϊόντων

του νησιού και κυρίως του σκοπελίτικου ελαιόλαδου
στις αγορές, εντός και εκτός Ελλάδας. Το ενδιαφέρον
που εκδηλώνεται, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση
της ανάδειξης και ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας
του νησιού. Μετά τη μεταφορά του Συνεταιρισμού στις
νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπάρχουν σκέψεις
και σχεδιασμός, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στην «καρ-
διά» της Σκοπέλου. Στις προθέσεις των υπευθύνων
του Συνεταιρισμού είναι το παλιό, κεντρικό πετρόκτιστο
κτίριο, να αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος, όπου

θα παρουσιάζονται τα γεωργικά προϊόντα που παράγει
η Σκόπελος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκτιμάται
ότι θα έχει εκπαιδευτική και τουριστική παράλληλα
χροιά, προκειμένου να ενημερώνονται οι μαθητές και
παράλληλα οι επισκέπτες του νησιού, αλλά και οι
ντόπιοι. 
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Σκοπέλου Γιάννης Τραχανάς, «το βασικότερο βήμα
που θα γίνει στο καινούριο εργοστάσιο είναι η τυποποίηση
του ελαιόλαδου, προκειμένου να διατεθεί στην αγορά
και να πάει στην κατανάλωση, γιατί σήμερα δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα». 
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Οι προδιαγραφές για τους βοσκότοπους
Ο καθορισμός των προδιαγραφών και
του περιεχομένου των προσωρινών
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης,
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
118Α΄), είναι ο στόχος Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης που τέθηκε σε ισχύ
από την περασμένη εβδομάδα. 

Πρόκειται για την με αριθμό 117394/2932
ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3557/Β/30.12.2014, σύμφωνα με την οποία
οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των
προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης στοχεύουν στην υλοποίηση μιας ανα-
γνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου, με
έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορ-
θωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρ-
μοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση

του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης
της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου,
όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου
103 του Ν.δ. 86/1969. 
Στόχος των προσωρινών διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης είναι η απογραφή της

φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και
του παραγωγικού δυναμικού των βοσκότοπων
σε πανελλαδική εμβέλεια, με σύγχρονες τε-
χνολογίες, προκειμένου να γίνει καταγραφή
της επιφάνειάς τους, ο κατ’ εκτίμηση υπο-
λογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους και η
αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε

να γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε επι-
στημονικά κριτήρια διαχείριση. 

Η σύνταξη των σχεδίων
Τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθ. 103 του Ν.δ. 86/1969, ως εξής: 
1.Για τις ιδιωτικές εκτάσεις με κύρια χρήση
τη βοσκή, με μέριμνα των ιδιοκτητών τους.
2. Για τις δημόσιες εκτάσεις (Δημοσίου
και ΝΠΔΔ), με μέριμνα των οικείων κτηνο-
τροφικών οργανώσεων και σε περίπτωση
αδυναμίας τους από τις οικείες Περιφερειακές
Ενότητες, οι οποίες συντάσσουν ένα προ-
σωρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης ανά
δήμο, όπως αυτοί υφίστανται σε επίπεδο δι-
αίρεσης σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».



Όπως και στις συμβατικές καλ-
λιέργειες, έτσι και στη βιολογική
καλλιέργεια, απαραίτητη καλ-
λιεργητική φροντίδα είναι η
λίπανση. Η ανάγκη για θρεπτικά
συστατικά από τα φυτά δεν
σταματά ποτέ, προκειμένου να
έχουμε ικανοποιητική συγκο-
μιδή προϊόντος τόσο σε ποσό-
τητα όσο και σε ποιότητα.

Του ΦΑΝΗ ΛΑΖΑΡΗ
Επιστημονικού Συνεργάτη 
της Ελληνικής Γεωργίας
www.ellinikigeorgia.gr*

Ωστόσο, για την επίτευξη της σω-
στής λίπανσης στις βιολογικές
καλλιέργειες, όπου απαγορεύεται
κάθε τύπου χημικού λιπάσματος,
καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε
διαφορετικούς τρόπους, εναρμο-
νισμένους και με τους κανονισμούς
που διέπουν τη βιολογική γεωργία,
αλλά και τη φιλοσοφία αυτής. 
Παρατίθενται πιο κάτω οι τρόποι
με τους οποίους μπορούμε να προ-
σθέσουμε τα απαραίτητα θρεπτικά
στοιχεία στις βιολογικές καλλιέρ-
γειές μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι ανάγκες των δέντρων είναι
ίδιες, ανεξάρτητα με τον τρόπο
καλλιέργειας (συμβατικός ή βιο-
λογικός) και απόλυτα συνυφα-
σμένες με εξωγενείς παράγοντες,
όπως η δομή και υγρασία του εδά-
φους, η ηλικία των δένδρων, το
είδος και η ποικιλία της καλλιέρ-
γειας κ.ά. 
Προκειμένου, λοιπόν, να αντεπε-
ξέλθουμε στη σωστή λίπανση των
βιολογικών καλλιεργειών, χρη-
σιμοποιούμε τους πιο κάτω τρό-
πους. 

Χλωρή λίπανση
Έγκειται στην ενσωμάτωση στο
έδαφος διάφορων παράλληλων
καλλιεργειών που εφαρμόζουμε
μέσα στους οπωρώνες μας. Πιο
συγκεκριμένα και κατά το μήνα
Οκτώβριο γίνεται σπορά κάποιου
είδους ψυχανθούς (βίκος, κουκιά,
λούπινα κ.ά.). Για τη σπορά ενός
στρέμματος αυτού απαιτούνται

κατά μέσο όρο 12-15 κιλά σπόρου.
Στη συνέχεια και αφού τα ψυχανθή
έχουν αρχίσει να ανθίζουν γίνεται
ενσωμάτωσή τους στο έδαφος. Ο
τρόπος ενσωμάτωσης εξαρτάται
από το είδος του εδάφους και μπο-
ρεί να γίνει είτε με χρήση κατα-
στροφέα είτε με φρέζα, αλλά όσο
το δυνατό πιο επιφανειακά για
αποφυγή καταστροφής του ριζικού
συστήματος των δέντρων. Με την
ενσωμάτωση αυτή επιτυγχάνεται
εμπλουτισμός του εδάφους με
θρεπτικά στοιχεία και αρκετή ορ-
γανική ουσία σε αφομοιώσιμη μορ-
φή για τα δέντρα μας. 
Έχει υπολογιστεί ότι κατά μέσο
όρο η ποσοστιαία επί τις % περιε-

κτικότητα σε Ν, Ρ, Κ είναι 4-0,6-
4,7. Παράλληλα, η κάλυψη του
εδάφους με αυτή τη φυτική μάζα
των ψυχανθών προστατεύει το
έδαφος από τη διάβρωση και το
ξέπλυμά του, γίνεται μεγαλύτερη
εκμετάλλευση του βρόχινου νερού,
καθώς επίσης όλη αυτή η φυτική
μάζα λειτουργεί και ως θερμομο-
νωτικό υλικό για το έδαφος κατά
τη διάρκεια επικράτησης χαμηλών
θερμοκρασιών. Τέλος, η χρήση
της χλωρής λίπανσης περιορίζει
και την ανάπτυξη ζιζανίων, καθώς
και παρασίτων εδάφους, αφού ο
ανταγωνισμός που επικρατεί ανά-
μεσα τους δυσκολεύει την επι-
κράτηση αυτών. 

Κοπριά
Από την αρχαιότητα αποτελούσε
το μοναδικό τρόπο λίπανσης όλων
των καλλιεργειών. Αντικαταστάθηκε
στο πέρασμα των χρόνων και μετά
τη βιομηχανική επανάσταση από
τα χημικά λιπάσματα. Ωστόσο, στις
βιολογικές καλλιέργειες που τα
χημικά λιπάσματα απαγορεύονται,
η κοπριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως τροφοδότης τόσο των βασικών
θρεπτικών συστατικών (Ν, Ρ, Κ)
όσο και διαφόρων απαραίτητων
ιχνοστοιχείων. Η κοπριά πρέπει
πάντα να χρησιμοποιείται χωνεμένη,
αφού έτσι τα θρεπτικά στοιχεία
βρίσκονται σε αφομοιώσιμη μορφή,
αλλά παράλληλα έχει εξασφαλιστεί
η απαλλαγή της από παθογόνα και
σπόρους ζιζανίων, που μπορεί να
μεταφέρει. Κατά μέσο όρο και ανά-
λογα με την προέλευσή της (είδος
ζώου, είδος εκτροφής κ.λπ.) μπορεί
να προσδώσει στο έδαφος 4-5
κιλά αζώτου, 2-3 κιλά Φωσφόρου,
περίπου 7 κιλά Καλίου, 6-7 κιλά
Ασβεστίου, 2 κιλά Μαγνησίου και

1 κιλό Θείου όταν εφαρμόζεται 1
τόνος κοπριάς ανά στρέμμα καλ-
λιέργειας. Εμπλουτίζεται, ωστόσο,
το έδαφος σε μικρές ποσότητες
και με ιχνοστοιχεία, που είναι απα-
ραίτητα για τη θρέψη των φυτών,
όπως μαγγάνιο, ψευδάργυρο, βόριο
κ.ά. 

Κόμποστ
Αποτελούν είδη οργανικών λιπα-
σμάτων, τα οποία προέρχονται από
την αερόβια βιολογική αποδόμηση
οργανικών υπολειμμάτων και με-
τατροπής τους σε χούμο. Τα υπο-
λείμματα αυτά μπορεί να είναι κο-
πριές ζώων, φυτικά υπολείμματα
δέντρων απαλλαγμένα από χημικά
κατάλοιπα, αστικά και βιομηχανικά
απόβλητα κ.ά., τα οποία, αφού
υποστούν συγκεκριμένη διαδικασία,
καταλήγουν στα λεγόμενα κομ-
πόστς. Στο εμπόριο κυκλοφορούν
αρκετά είδη τέτοιων σκευασμάτων,
γνωστά ως βιολογικά λιπάσματα,
που περιέχουν σε διάφορες ανα-
λογίες τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά. Τέλος, σωστό είναι η
χρήση αυτών να γίνεται σε συ-
νεργασία με ειδικούς επιστήμονες
–γεωπόνους, τεχνολόγους γεω-
πόνους–, αφού το είδος και η πο-
σότητα του σκευάσματος που θα
χρησιμοποιηθεί, ποικίλει ανάλογα
με τις ανάγκες της καλλιέργειάς
μας, αλλά και άλλων επιστημονι-
κών παραμέτρων. 

Εκχυλίσματα φυκών
Για την αντιμετώπιση τροφοπενιών
σε ιχνοστοιχεία στις δενδρώδεις
καλλιέργειες, χρήσιμο είναι να
εφαρμόζονται διαφυλλικοί ψεκα-
σμοί με τέτοιου είδους σκευάσματα
στη νέα βλάστηση και κατά την
περίοδο της ανθοφορίας, αφού
θα βοηθήσουν στην ικανοποιητική
παραγωγή των προϊόντων μας. 

16 παραγωγή
www.paragogi.net
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Βιολογική λίπανση καλλιεργειών

Οι ανάγκες των δέντρων είναι ίδιες,
ανεξάρτητα με τον τρόπο καλλιέργειας
(συμβατικός ή βιολογικός) και απόλυτα
συνυφασμένες με εξωγενείς παράγοντες,
όπως η υγρασία του εδάφους, το είδος 
και η ποικιλία της καλλιέργειας κ.ά.

▶

*Μάθετε περισσότερα και
παρακολουθήστε online
μαθήματα για όλα όσα
αφορούν τη γεωργία, στο
www.ellinikigeorgia.gr. 



17ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑπαραγωγή
www.paragogi.net

Έναρξη υποβολής των αιτήσεων
Ενιαίας Ενίσχυσης 2015

Από τις 16 Ιανουαρίου online και από
τις 19 του μήνα μέσω των πιστοποι-
ημένων φορέων μπορούν οι δικαιούχοι
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για
την Ενιαία Ενίσχυση του 2015. 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θέτει ως στόχο την έγκαιρη
υποβολή των φετινών αιτήσεων, ώστε όλες
οι νέες διαδικασίες και υποχρεώσεις των
δικαιούχων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ 2014-
2020, μεταξύ των οποίων και ο υπολογισμός
των νέων δικαιωμάτων 2015-2020, να ολο-
κληρωθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
από τους κοινοτικούς κανονισμούς προθε-
σμίες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο
Οργανισμός ανακοίνωσε τα εξής για τη λει-
τουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος
και Διαχείρισης Ελέγχων (ΟΣΔΕ):
Η υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενί-
σχυσης 2015 ξεκινά από:
8 16 Ιανουαρίου 2015 online για όσους
δικαιούχους θέλουν να υποβάλλουν τις αι-
τήσεις μόνοι τους, μέσω της ψηφιακής δια-
δικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά
τη διαδικασία πρόσβασης και υποβολής των
αιτήσεων των δικαιούχων στο σύστημα θα
τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
819 Ιανουαρίου μέσω των πιστοποιημένων
φορέων υποβολής. Για τον λόγο αυτόν,
όλοι οι πιστοποιημένοι φορείς για τις αιτήσεις
του 2014 όφειλαν το αργότερο μέχρι τις 16
Ιανουαρίου να έχουν γνωστοποιήσει στον

ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόθεσή τους να συνεχίσουν
τη δραστηριότητά τους για υποστήριξη των
δικαιούχων και το 2015. Εφόσον ένας
φορέας δεν έχει στείλει επιστολή γνωστο-
ποίησης πρόθεσης και δεν έχει ενεργοποιηθεί
πλήρως μέχρι τις 21 Ιανουαρίου, θα απο-
κλείεται από την πρόσβαση στο σύστημα
του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Συμπληρωματική 
πιστοποίηση φορέων

Για την πληρέστερη υποστήριξη των αγροτών
θα γίνει συμπληρωματική πιστοποίηση φο-

ρέων, επιπλέον όσων πιστοποιήθηκαν το
2014, ενώ θα προκηρυχθεί άμεσα σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η
υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολο-
γητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνει ηλεκτρονικά,
ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησής
τους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι όλοι ανε-
ξαιρέτως οι δικαιούχοι, για να λάβουν τα
νέα δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης της πε-
ριόδου 2015-2020, θα πρέπει το αργότερο
μέχρι 15 Μαΐου να έχουν υποβάλει την
αίτησή τους στο ΟΣΔΕ, με αναλυτικό και
ακριβή προσδιορισμό των αγροτεμαχίων,
ώστε αυτά να καταταγούν στις τρεις περι-
φέρειες (βοσκότοποι, αροτραίες, δενδρώνες)
και να γίνει ο υπολογισμός των νέων δι-
καιωμάτων τους. Εάν δεν υπάρξει εμπρό-
θεσμη δήλωση ενός δικαιούχου (μέχρι 15
Μαΐου) στο ΟΣΔΕ 2015, δεν θα υπάρξει
υπολογισμός δικαιωμάτων για αυτόν τον
δικαιούχο, ανεξάρτητα εάν είχε ιστορικά ή
όχι δικαιώματα. 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της βελτίωσης
των υπηρεσιών του και της προσπάθειας
να υποβοηθήσει τους δικαιούχους στην υπο-
βολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2015, θα διαθέτει
μέσω του διαδικτύου τις αιτήσεις ΟΣΔΕ
2013 και 2014, ενώ σχετικές οδηγίες θα
δοθούν άμεσα στους δικαιούχους και στους
φορείς υποβοήθησής τους, για την υποβολή
των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2015. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι
δικαιούχοι, για να λάβουν
τα νέα δικαιώματα Ενιαίας
Ενίσχυσης της περιόδου
2015-2020, θα πρέπει το
αργότερο μέχρι 15 Μαΐου
να έχουν υποβάλει την
αίτησή τους στο ΟΣΔΕ

▶

Έως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις πληρωμών Σχεδίων Βελτίωσης
Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015 έλαβαν οι
δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης, προκειμένου
να υποβάλουν αίτημα πρώτης πληρωμής,
αφού οι υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης συνυπέγραψαν τη σχετική τροπο-
ποιητική απόφαση. 
Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση ανα-
φέρει ότι: 
8Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος του
άρθρου 23 ως εξής: «1. Η πρώτη αίτηση πλη-
ρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο: α) Το
αργότερο μέχρι και τις 30/06/2015, για όσες
ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί
μέχρι και τις 30/09/2014. β) Μέχρι την κα-
ταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην
ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές

αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την
1/10/2014 και έπειτα. Μη τήρηση του ανωτέρω
όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της
ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. γ) Δεν
χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες
υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής». 
8Αντικαθίσταται η τρίτη παράγραφος του
άρθρου 23 ως εξής: «3. Ανεξάρτητα από τα
οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης
του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες,
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-
2013 είναι όσες καταβληθούν από τον Οργα-
νισμό Πληρωμής στον δικαιούχο έως και τις
31/12/2015». 
8Το εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
24 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την παρέ-

λευση των προθεσμιών του άρθρου 23, ενη-
μερώνουν εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα για τους
δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις
του άρθρου 23. 
Για τις υπόλοιπες προβλέψεις ισχύει η Κοινή
Υπουργική Απόφαση 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ
026/Β/2010) περί καθεστώτων ενισχύσεων
του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γε-
ωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5719/
3−06−2011  (ΦΕΚ Β΄ 1145/ 2011), την αριθ.
πρωτ. 2970/ 06−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 645/2012)
και με την αριθ. πρωτ. 2176/28−1−2014 (ΦΕΚ
Β΄ 250/2014).
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Την προστασία του αγρο-
τικού εισοδήματος, στο
πλαίσιο εφαρμογής της
μεταρρύθμισης της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής,
θέτουν ως προτεραιότητα
τα τρία κράτη-μέλη της
ΕΕ που απαρτίζουν την
«τρόικα» της προεδρίας
του Συμβουλίου της Ένω-
σης για το τρέχον 18μη-
νο.
Πρόκειται για την Ιταλία,
που παρέδωσε την προεδρία
της ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου
2014, τη Λετονία, η οποία
ανέλαβε από την 1η Ιανουα-
ρίου 2015, και το Λουξεμ-
βούργο, το οποίο θα ανα-
λάβει την προεδρία της Ένω-
σης για το δεύτερο εξάμηνο
του έτους. 
Αναλυτικά, το 18άμηνο πρό-
γραμμα του Συμβουλίου (1η
Ιουλίου 2014 έως 31 Δε-
κεμβρίου 2015) για τα θέ-
ματα που θα απασχολήσουν
τις συνεδριάσεις του συμ-
βουλίου των υπουργών Γε-
ωργίας και Αλιείας της ΕΕ
περιλαμβάνει τις εξής δε-
σμεύσεις: 
4Αξιοποιώντας πλήρως το
δυναμικό της μεταρρυθμι-
σμένης Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, οι τρεις Προ-
εδρίες θα συνεχίσουν να
προωθούν τη βιώσιμη, και-
νοτόμο και φιλική προς το
περιβάλλον ανάπτυξη του
τομέα γεωργίας, τροφίμων
και αλιείας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. 
4Θα συνεχίσουν, επίσης,
να εργάζονται για τη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικό-
τητας του τομέα της γεωρ-
γίας και της παραγωγής
τροφίμων της ΕΕ, διασφα-
λίζοντας ότι η νομοθεσία

της ΕΕ προωθεί πτυχές αν-
ταγωνιστικότητας. 
4Στον τομέα της επισιτι-
στικής ασφάλειας, η EXPO
Milano 2015, αφιερωμένη
στο θέμα «Τροφή για τον
πλανήτη, η ενέργεια πηγή
ζωής», θα αποτελέσει ορό-
σημο για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι τρεις Προεδρίες
θα εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ
θα συνεχίσει να συμμετέχει
πλήρως στις διεθνείς συ-
ζητήσεις σχετικά με τη γε-
ωργία και την επισιτιστική
ασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο
του Οργανισμού των Ηνω-
μένων Εθνών για τη δια-
τροφή και τη Γεωργία (FAO)
και στην Επιτροπή για την
παγκόσμια επισιτιστική
ασφάλεια. 
4Οι τρεις Προεδρίες δε-
σμεύτηκαν να προωθήσουν
τις εργασίες σχετικά με τις
προτάσεις της Επιτροπής
για αναθεώρηση των κα-
θεστώτων ενισχύσεων για
την προμήθεια οπωροκη-
πευτικών, της μπανάνας και
του γάλακτος στα σχολεία,
και τις διαπραγματεύσεις
με το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο με σκοπό την επιτυχή
περαίωση αυτών των φα-
κέλων. 
4Σκοπεύουν, επίσης, να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή
στην επακολούθηση της
απάντησης του Συμβουλίου
στην έκθεση της Επιτροπής
για την εφαρμογή της με-
ταρρύθμισης του 2007 στον
τομέα των οπωροκηπευτι-
κών, στο πλαίσιο της εξέ-
τασης των προτάσεων της
Επιτροπής για τον τομέα.
Ομοίως, από τον Ιούνιο του
2014 εξετάζεται έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-

τικά με την εξέλιξη της κα-
τάστασης της αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
υπό το φως της λειτουργίας
των μέτρων της δέσμης μέ-
τρων για το γάλα. Η έκθεση
αυτή, η οποία θα συνοδευτεί
από νομοθετικές προτάσεις,
θα εξεταστεί προσεκτικά. 
4Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στο να εξεταστεί η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για αναθεώρηση του Κα-
νονισμού περί βιολογικής
γεωργίας και ιδίως των κα-
νόνων περί ελέγχου, εισα-
γωγής και καταστολής της
απάτης. Επιπλέον, όλες οι
δράσεις που σχετίζονται με
την απλούστευση των δι-
οικητικών διαδικασιών και
τη διασφάλιση της ποιότητας
της βιολογικής παραγωγής,
θα θεωρούνται πρωταρχι-
κής σημασίας. 
4Οι τρεις Προεδρίες θα
επικεντρωθούν, επίσης, στην
εφαρμογή των βασικών αρ-
χών της μεταρρύθμισης της
ΚΑΠ στις εξόχως απόκεν-
τρες περιοχές της Ένωσης,
με βάση πρωτοβουλία της
Επιτροπής. 

Κτηνιατρική,
τρόφιμα και

φυτοϋγειονομικά
Η προστασία της υγείας των
πολιτών απαιτεί συνεχή
προσοχή στην ασφάλεια
των τροφίμων που κατα-
ναλώνονται καθημερινά. Οι
τρεις Προεδρίες αποδίδουν
προτεραιότητα στην ανά-
πτυξη του νομοθετικού πλαι-
σίου και του πλαισίου πο-
λιτικής στον τομέα αυτό,
με σκοπό να εξασφαλίσουν
ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ

έχουν πρόσβαση σε ασφαλή
τρόφιμα χωρίς απάτες. 
Θα λάβουν ιδιαίτερα υπόψη
την επικείμενη EXPO Milano
2015, που είναι αφιερωμένη
στο συνολικό θέμα της τρο-
φής και της διατροφικής
ασφάλειας. 
Οι τρεις Προεδρίες θα αφιε-
ρώσουν επαρκή προσοχή
στην ελεύθερη κυκλοφορία,
την ιχνηλασιμότητα και την
υγεία των ζώων, καθότι αυτή

έχει άμεσο αντίκτυπο στην
ανθρώπινη υγεία και την

αξιοπρεπή μεταχείριση
όλων των ζώων,

ιδίως των κατοικι-
δίων. Επίσης, θα
εστιάσουν τις ερ-

γασίες στην έγκριση του νέου
Κανονισμού περί νέων τρο-
φίμων που υπέβαλε η Επι-
τροπή στα τέλη Δεκεμβρίου
2013, μαζί με προτάσεις για
την απαγόρευση της παρα-
γωγής τροφίμων από κλω-
νοποιημένα ζώα και την απα-
γόρευση της κλωνοποίησης
ως τεχνικής αναπαραγωγής
για γεωργικούς σκοπούς. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
στο πρόβλημα της επέκτασης
των ασθενειών που μπορούν
να μεταδοθούν από τα ζώα
στον άνθρωπο (ζωοανθρω-
πονόσοι), οι οποίες δημιουρ-
γούν σημαντικές οικονομικές
απώλειες, καθώς και απειλές
για την ανθρώπινη υγεία. Η
συνεργασία μεταξύ FAO (Ορ-
γανισμός Τροφίμων και Γε-
ωργίας), OIE (Παγκόσμιος
Οργανισμός για την υγεία
των ζώων) και WHO (Παγ-
κόσμια Οργάνωση Υγείας)
για την εξάλειψη ασθενειών
που είναι κοινές για τον άν-
θρωπο και τα ζώα, μεταξύ
άλλων και όσον αφορά την

παρακολούθηση των ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων,
θα ενισχυθεί. 
Οι τρεις Προεδρίες θα επι-
διώξουν να ολοκληρώσουν
τη δέσμη «Ζώα και Υγεία»,
αποσκοπώντας σε ένα απλό
αλλά αποτελεσματικό νομο-
θέτημα, που θα διασφαλίζει
πρότυπα υγείας και ασφά-
λειας για το σύνολο της αλυ-
σίδας γεωργικών προϊόντων
διατροφής: την επικαιροποί-
ηση των υφιστάμενων Κα-
νονισμών για την υγεία και
την ασφάλεια ολόκληρης
της αλυσίδας γεωργικών
προϊόντων διατροφής, όπου
περιλαμβάνεται η αναθεώ-
ρηση των κανονισμών για: 
8 την προστασία κατά των
επιβλαβών οργανισμών για
τα φυτά, 
8την παραγωγή και την εμ-
πορία πολλαπλασιαστικού
υλικού των φυτών,
8τους επίσημους ελέγχους
και άλλες επίσημες δραστη-

ριότητες με σκοπό να δια-
σφαλιστεί η αποτελεσματική
εφαρμογή της νομοθεσίας
για την υγεία των φυτών και
τη φυτοϋγειονομική παρα-
γωγή, την υγεία των ζώων
και την παραγωγή τροφίμων
και ζωοτροφών, 
8τη διάθεση στην αγορά
κτηνιατρικών φαρμάκων και
φαρμακούχων ζωοτροφών, 
8την κλωνοποίηση ζώων
για την παραγωγή τροφίμων
και τη διάθεση στην αγορά
τροφίμων από κλώνους,
8τις ζωοτεχνικές και γενε-
αλογικές προϋποθέσεις για
το εμπόριο και τις εισαγωγές
στην Ένωση ζώων αναπα-
ραγωγής και των προϊόντων
των βλαστοκυττάρων τους, 
8την αναθεώρηση της δέ-
σμης για την υγιεινή. 
Όσον αφορά τις διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ της ΕΕ και
τρίτων χωρών, οι τρεις Προ-
εδρίες θα καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια, ώστε

να επιτύχουν μεγαλύτερη
συμμόρφωση με τα διεθνή
υγειονομικά πρότυπα που
προβλέπονται από την υγει-
ονομική και φυτοϋγειονομική
συμφωνία (SPS) και να προ-
ωθήσουν τις εξαγωγές γε-
ωργικών προϊόντων διατρο-
φής.

Τρόφιμα
Η προστασία της υγείας των
πολιτών απαιτεί αδιάλειπτο
έλεγχο της ασφάλειας των
τροφίμων που καταναλώ-
νονται καθημερινά από αυ-
τούς. Κατά συνέπεια, οι τρεις
Προεδρίες θα δώσουν κατά
προτεραιότητα την προσοχή
τους στην εκπόνηση του πλαι-
σίου νομοθεσίας και πολιτι-
κών που απαιτείται για να
διασφαλιστεί στο διηνεκές
η ασφάλεια των τροφίμων
για όλους τους πολίτες, με-
ταξύ άλλων και μέσω της
καταπολέμησης της νοθείας. 
Η ορθή εφαρμογή δύο ση-
μαντικών νομικών πράξεων,
του Κανονισμού σχετικά με
την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους κατα-
ναλωτές («διατροφική επι-
σήμανση») και του Κανονι-
σμού για τα τρόφιμα, τα οποία
προορίζονται για βρέφη και
μικρά παιδιά, αλλά και για
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
και ως υποκατάστατα του
συνόλου του διαιτολογίου
για τον έλεγχο του σωματικού
βάρους («τρόφιμα για ειδι-
κούς σκοπούς»), θα είναι ση-
μαντική, καθώς οι εν λόγω
Κανονισμοί δημιουργούν ένα
πλαίσιο αυξημένης ενημέ-
ρωσης, διαφάνειας και υψη-
λού επιπέδου ασφάλειας των
τροφίμων για τους πολίτες
της Ένωσης. 

σιμη διαχείριση της αλιείας και
ιδίως ο στόχος για την επίτευξη
Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ)
για όλα τα αποθέματα, οι τρεις Προ-
εδρίες θα εργαστούν για την εκ-
πόνηση πολυετών σχεδίων διαχεί-
ρισης. 
Το νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων
θα θεωρηθεί ως σημαντικό στοιχείο
της προσπάθειας αυτής. 
Η εργασία για την ευθυγράμμιση
διάφορων υφιστάμενων κανονισμών
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα
συνεχιστεί αναλόγως. 
Υπό το πρίσμα των μη ικανοποιητικών
δεδομένων όσον αφορά τα απο-
θέματα της περιοχής της Μεσογείου,
οι τρεις Προεδρίες επιδιώκουν να
προαγάγουν τις περιφερειακές δια-
δικασίες που προβλέπει η νέα ΚΑΠ

–μέσω και της υιοθέτησης σχεδίων
διαχείρισης– για να εξασφαλίσουν
επιμερισμό των μέτρων στα ενδια-
φερόμενα κράτη-μέλη, καθώς και
τη δράση της Γενικής Επιτροπής
Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ)
για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων
διαχείρισης, την οποία συμμερίζονται
και ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. 
Ιδιαίτερη προσπάθεια θα αναπτυχθεί
για να εξασφαλιστεί κατάλληλη εκ-
προσώπηση και συντονισμός της
θέσης της Ένωσης στις διαπραγ-
ματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες
αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες
χώρες και τη συμμετοχή σε συ-
ναντήσεις που έχουν προγραμμα-
τισθεί στο πλαίσιο πολυμερών ορ-
γανισμών και με τις παράκτιες
χώρες στον τομέα της αλιείας.

Για τις τρεις Προεδρίες η κύρια προ-
τεραιότητα είναι να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτύχουν
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την
προετοιμασία της νομικής βάσης
νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) και του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ) και να εστιάσουν
στην υλοποίησή τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, επίσης,
στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
με στόχο την αύξηση της παραγωγής
στην ΕΕ, ενισχύοντας τους παράγοντες
ανταγωνιστικότητας που συνιστούν
ο σεβασμός του περιβάλλοντος και
των οικοσυστημάτων, η ασφάλεια
και η ποιότητα των τροφίμων. 
Οι τρεις Προεδρίες θα επικεντρώσουν
στην επίτευξη συμφωνιών κατά την
περίοδο 2015-2016 για τις αλιευτικές
δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ και τα
διεθνή ύδατα (TAC και ποσοστώσεις:
Κανονισμός για ύδατα ΕΕ και διεθνή
ύδατα, τη Βαλτική Θάλασσα, τη Μαύρη
Θάλασσα, τα είδη βαθέων υδάτων),
ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρως
συμβατός με τους στόχους της νέας
ΚΑλΠ. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώ-

Οι βασικοί άξονες των πολιτικών που θα ασκηθούν έως το τέλος του 2015

Προτεραιότητες της ΕΕ στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ

Η πολιτική Αλιείας

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο να εξεταστεί η πρόταση 
της Κομισιόν για αναθεώρηση του Κανονισμού περί
βιολογικής γεωργίας και ιδίως των κανόνων 
περί ελέγχου, εισαγωγής και καταστολής της απάτης

▶
Τί θα γίνει για τα δάση

Όσον αφορά τα δάση, οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
για μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία για τα δάση στην Ευρώπη («LBA»)
και θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση της νέας Δασικής Στρατηγικής της
ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής και
αειφόρου χρήσης των δασικών πόρων, στο πλαίσιο της μελλοντικής
στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. 
Σημαντική συμβολή στη διάδοση και προώθηση του ευρωπαϊκού μοντέλου
διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση
της βιώσιμης και υπεύθυνης διαχείρισής τους σε ολόκληρο τον κόσμο,
θα είναι το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση (Νέα Υόρκη, 4-
15 Μαΐου 2015).



Για ποιον χτυπά 
η… καμπάνα της
ανάπτυξης το 2015
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Σχεδόν στο 90% 
η απορρόφηση 
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Σε ισχύ νέο
καθεστώς για 
τα μέλη των
επιμελητηρίων
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Ηλεκτρονική
ανανέωση
ασφάλισης 
από τον ΟΑΕΕ
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Συναγερμός για την «τρύπα» στα έσοδα
Πού οφείλεται η υστέρηση κατά σχεδόν
4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014

Νέα «ανάσα» έξι μηνών από την ΕΚΤ
για τη ρευστότητα των τραπεζών

Περισσότερες 
οι συστάσεις
επιχειρήσεων
και το 2014 >3

Κούρεμα 
ή… ξύρισμα;

Ποιοί συζητούν και ποιοί αποκλείουν νέα ελάφρυνση του χρέους
Πιο μακρινό αλλά όχι απίθανο ένα Grexit – Πόσο θα μας κόστιζε
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Τί είναι 
μεταρρύθμιση;

Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, με τους βα-
σικούς πρωταγωνιστές να διατυμπανίζουν σε
όλους τους τόνους την προσήλωσή τους στις
«μεταρρυθμίσεις», επανέρχεται στο προσκήνιο
ένα μόνιμο ερώτημα: Τί αποτελεί, τελικά, με-
ταρρύθμιση στην Ελλάδα; 
Έχουμε ακούσει πολλά, αλλά έχουμε δει ελάχιστα
έως τώρα. Και ίσως η απάντηση να είναι πολύ
πιο απλή απ’ όσο θέλουν να μας πείσουν εκείνοι
που, εξ επαγγέλματος, επενδύουν στα «θολά
νερά», ώστε στο τέλος να μην αλλάζει τίποτα… 
Μόλις την Τρίτη, λοιπόν, με απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαβ-
βαΐδου, μειώθηκαν τα δικαιολογητικά και άρθηκαν
αρκετοί περιορισμοί για εξαγόμενα εμπορεύματα
με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα. Πρόκειται,
ουσιαστικά, για εφαρμογή του Τελωνειακού Κα-
θεστώτος 42, με το οποίο επιτρέπεται στους
εγκατεστημένους εισαγωγείς στη χώρα μας ή
σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, η θέση εμπορευ-
μάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση απο-
στολή σε άλλο κράτος-μέλος, με απαλλαγή από
την καταβολή του ΦΠΑ, αλλά με διασφάλιση
των εισπράξεων των εισαγωγικών δασμών. Με
απλά λόγια: καθίσταται η Ελλάδα πιο ελκυστικός
επενδυτικός προορισμός για μεγάλες διεθνείς
επιχειρήσεις, που έως τώρα αναγνώριζαν τη
στρατηγική θέση της χώρας μας, αλλά «κόλλαγαν»
σε προβλήματα, όπως αυτό που λύθηκε με την
παραπάνω απόφαση. 
Αυτό, λοιπόν, είναι μεταρρύθμιση. Τόσο απλά.
Και όσοι φλυαρούν για λατινοαμερικάνικα ορά-
ματα, σύγκρουση με το «καπιταλιστικό μοντέλο»,
γιγάντωση του κράτους και χειραγώγηση των
ελεγκτικών μηχανισμών, καλά θα κάνουν να
σοβαρευτούν πριν να είναι πολύ αργά για
όλους… 

ΤΖΟΡΤΖΙΟ 
ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟ
Από την παραίτηση
του Ρομάνο Πρόντι,
το 2008, έπειτα από
μόλις δύο χρόνια πα-

ραμονής στην πρωθυπουργία, μέχρι
την έλευση του Ματέο Ρέντσι, τον
Φεβρουάριο του 2014, περνώντας
από τις παραιτήσεις των Μπερλουσκόνι,
Μόντι και Λέτα, ο Πρόεδρος της Ιταλικής
Δημοκρατίας εγγυήθηκε με το κύρος
του τη λειτουργία της ιταλικής ηγεσίας
και διαχειρίσθηκε μία ιδιαίτερα δύσκολη
περίοδο της χώρας του. Η παραίτησή
του, λόγω βεβαρυμμένης υγείας και
προχωρημένης ηλικίας, σίγουρα ση-
ματοδοτεί ένα τέλος εποχής για την
Ιταλία.

ΤΑΣΟΣ 
ΜΑΝΤΕΛΗΣ
Την επιστροφή χρη-
μάτων που έλαβε από
τη Siemens, για να
πετύχει ευνοϊκότερη

ποινική μεταχείριση από το δικαστήριο,
προανήγγειλε ο πρώην υπουργός, ο
οποίος δικάζεται για την υπόθεση
δωροδοκίας από τη γερμανική εταιρεία
και συγκεκριμένα για το ποσό των
230.000 ευρώ που είχε λάβει σε δύο
δόσεις από τη μητρική Siemens. Ο
σχετικός Νόμος προβλέπει ότι η επι-
στροφή επίδικων χρημάτων στο απο-
καλούμενο «ταμείο κλεμμένων», επι-
φέρει ευνοϊκότερη ποινή. Γιατί, τελικά,
αυτό που έχει σημασία είναι να επι-
στραφούν τα κλεμμένα…

ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Από το 2009, όταν εγ-
κατέλειψε την πρω-
θυπουργία και την
ηγεσία της Ν.Δ., έχει

«μιλήσει» ελάχιστες φορές, τις πε-
ρισσότερες μέσω «κύκλων» του. Ως
εκ τούτου, κάθε παρέμβαση του πρώην
πρωθυπουργού στα πολιτικά πράγματα,
αποκτά βαρύνουσα σημασία, ιδιαίτερα
για τη Ν.Δ. και την κομματική βάση
της. Ίσως γι’ αυτό επέλεξε να παρέμβει
παραμονές των εκλογών, δηλώνοντας
ότι «όσο ισχυρότερη η Ν.Δ. τόσο ασφα-
λέστερο το μέλλον για τον τόπο» και
ότι «θα δώσουμε και πάλι τη μάχη
στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά». Για
να δηλώσει «παρών»… 

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κέρδη που αποτελούν εσωτερική πηγή κεφαλαίων μιας επιχείρησης

και που χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.
2. Πολυτελές σκάφος αναψυχής μεγάλων διαστάσεων – Ασβεστούχο

υπόλειμμα που επικάθεται σε δοχεία μετά το βρασμό ή σε σωλήνες.
3. Γιαπωνέζικη ταινία σε σκηνοθεσία Ακίρα Κουροσάβα – Υποδιαίρεση

της… μοίρας.
4. Θέση διακόπτη – Ένα χωράφι μπορεί να είναι.
5. Έχει την ιδιότητα να διαθλά το φως – Χρησιμοποιείται ως βασικό

συστατικό στην ανατολίτικη κουζίνα.
6. Υπόγεια… η δράση του – Ασφαλίζει υλικά συσκευασίας.
7. Παράγουν μόνο τις μελωδίες που έχουν προγραμματιστεί.
8. Παλιά ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας, σε απόσταση 50 χιλιομέτρων

από τη Σμύρνη.
9. Φοριούνται από κάποιους αξιωματούχους ή επαγγελματίες – Σύνολο

ομοειδών προϊόντων.
10.Ελέγχουν και καθοδηγούν – Κάποιοι δεν τα βάζουν να … δουλέ-

ψουν.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ήταν επιφορτισμένη με την προστασία της αγροτικής γης.
2. Μπορεί να είναι τα γυαλιά αλλά και τα ενδύματα – Χρησιμοποιείται

σε υποθέσεις.
3. Προκαλεί λοιμώδη νοσήματα – Πρόχειρο βιβλίο σημειώσεων.
4. Υποθετική απειροελάχιστη ποσότητα ύλης που δεν επιδέχεται

περαιτέρω κατάτμηση – Αρχαία ελληνική αποικία στην Καμπανία.
5. Τύπος ελικοπτεροφόρων πλοίων του γαλλικού και ρωσικού ναυτι-

κού.
6. Ανιστορεί ηρωικά κατορθώματα – Όνομα του επιφανούς Σκοτσέζου

οικονομολόγου Σμιθ.
7. Όσοι τις γνώρισαν, εκτίμησαν αγάπες.
8. Συντομογραφία καθημερινού… συντρόφου πολλών μας – Πρωτεύουσα

και μεγαλύτερη πόλη του Κονγκό.
9. Άλλη ονομασία του επιτραπέζιου παιχνιδιού της τρίλιζας – Αρχικά

επαγγελματικών μας λυκείων.
10. Συνθετικό ονομασίας αεροπορικών εταιριών – Συντελούν σε μια

μορφή αποκατάστασης. 

Το σταυρόλεξο της εβδομάδας από τον Δημήτρη Φίλιο

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ



Συναγερμός έχει σημάνει τόσο
στο οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης όσο και στα κομμα-
τικά επιτελεία Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ,
με αφορμή την υστέρηση εσόδων
κατά σχεδόν 4 δισ. ευρώ από
τον στόχο του προϋπολογισμού
για το 12μηνο του 2014. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, το δωδε-
κάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014
επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα
1,929 δισ. ευρώ, ωστόσο η επίδοση
αυτή απέχει από τον επικαιροποιημένο
στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα
4,939 δισ., εξαιτίας της υστέρησης
των εσόδων του προϋπολογισμού
κατά 3,953 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα,
το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης
ανήλθε σε 3,640 δισ. ευρώ, έναντι
ελλείμματος 5,441 δισ. ευρώ το 2013,
ωστόσο, λόγω της υστέρησης των
εσόδων, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος
για έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 761
εκατ. ευρώ. 
Οι παραπάνω «αστοχίες» αποδίδονται
σε μεγάλο βαθμό σε μια γενικευμένη
τάση το τελευταίο τρίμηνο του έτους,
αλλά ιδιαίτερα το Δεκέμβριο, οπότε
και ξεκίνησε η διαδικασία της προ-
εδρικής εκλογής που οδήγησε στις
πρόωρες κάλπες, να μην ανταποκρί-
νονται οι φορολογούμενοι στις υπο-
χρεώσεις τους. Από την πλευρά τής
κυβέρνησης, αρκετοί είναι εκείνοι
που χρεώνουν αυτή την τάση στις
προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ με όσα λέει το τελευταίο διά-
στημα. «Πολλοί δεν πληρώνουν επειδή
πιστεύουν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυ-
βέρνηση θα καταργήσει τους φόρους»
έλεγε στο «ΧΡΗΜΑ plus» κυβερνητικός
αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι
«δεν καταλαβαίνουν στην Κουμουν-
δούρου ότι αυτή η “τρύπα” είναι
‘‘καυτή πατάτα’’ που θα τους δημι-
ουργήσει τεράστιο πρόβλημα». 
Πάντως, τα τελευταία στοιχεία για τα
έξοδα έχουν προκαλέσει έντονη ανη-
συχία και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και

οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκα-
θαρίσει, στο πλαίσιο διαδικτυακής
συνέντευξής του, ότι μια εκλογική
νίκη του κόμματός του δεν θα σημαίνει
ότι οι Έλληνες θα σταματήσουν να
πληρώνουν φόρους. 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, στελέχη της
Κουμουνδούρου συνεχίζουν να κάνουν
δηλώσεις που εντείνουν τη σύγχυση
των πολιτών, με τελευταία αυτή του
διευθυντή του γραφείου του Αλέξη
Τσίπρα, Νίκου Παππά, ο οποίος είπε
ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ει-
σπράξει τον ΕΝΦΙΑ του 2015. «Μετά
από αυτό, περιμένετε να δείτε πόσοι
θα πάνε το Φεβρουάριο να πληρώσουν
την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ για το
2014», σχολίαζε με νόημα το στέλεχος
της κυβέρνησης. 

Εξάμηνη «ανάσα» 
στις τράπεζες
Στο μεταξύ, εντείνονται από την πλευρά
της ΕΕ οι προσπάθειες να πέσουν οι
τόνοι γύρω από το θέμα της πιθανό-
τητας ενός Grexit. Στην Ευρώπη η
συζήτηση εστιάζεται πλέον στην επό-
μενη μέρα του προγράμματος, όποια

κι αν είναι η κυβέρνηση που θα εκλεγεί
την επόμενη Κυριακή, αλλά και στον
τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν
οι υποχρεώσεις της Ελλάδας στις αρχές
Μαρτίου. Το Βερολίνο έχει αφήσει

ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης
του ελληνικού προγράμματος, πέραν
των δύο μηνών που έχουν ανακοι-
νωθεί, κάτι για το οποίο δεν απαιτείται
κοινοβουλευτική έγκριση. Την ίδια
ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
έδωσε εξάμηνη παράταση ρευστότητας
στις ελληνικές τράπεζες, παρατείνοντας
το πρόγραμμα εγγυήσεων του Ελλη-
νικού Δημοσίου για την έκδοση τρα-
πεζικών ομολόγων.
Πρόκειται για τα περίφημα ομόλογα
του «Πυλώνα 2», τα οποία έληγαν το
Μάρτιο, μέσω των οποίων οι τέσσερεις
συστημικές τράπεζες (Εθνική Alpha
Πειραιώς και Eurobank) έχουν αντλήσει
ρευστότητα περίπου 20 δισ.ευρω
από την ΕΚΤ. Επισημαίνεται, ωστόσο,
ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της
ΕΚΤ η ρευστότητα προς τις ελληνικές
τράπεζες είναι διασφαλισμένη μόνο
εφόσον η χώρα βρίσκεται σε πρό-
γραμμα. 
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αποκλι-
μάκωση των αποδόσεων του 3ετούς
και του 10ετούς ομολόγου, εν αναμονή
και των εκλογικών αποτελεσμάτων
της 25ης Ιανουαρίου.
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Με τις… ευλογίες του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου προχωρά το πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ,
η οποία θα μπορεί να αγοράζει
μεγάλες ποσότητες χρέους των
ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να
σταθεροποιήσει την οικονομία της
Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ
μπορεί να αγοράζει ομόλογα στη
δευτερογενή αγορά, φτάνει να αι-
τιολογεί επαρκώς τις αγορές αυτές
και η δράση της να τηρεί την αρχή
της αναλογικότητας. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι
που εκτιμούν ότι με το πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ θα εξα-
σθενήσει η μεταρρυθμιστική βού-
ληση των χωρών της κρίσης. «Το
διαπιστώνουμε ιδιαίτερα στην Ιτα-
λία», ανέφερε στην Deutsche Welle
ο επικεφαλής οικονομολόγος της
Commerzbank, Γιεργκ Κρέμερ,
προσθέτοντας ότι «πρόκειται για
τις αρνητικές συνέπειες της ακο-
λουθούμενης πολιτικής διάσωσης,
την οποία δικαίως επέκρινε το
γερμανικό Συνταγματικό Δικαστή-
ριο». 
Η ΕΚΤ δεν έχει εφαρμόσει ακόμη
στην πράξη το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων. Και μόνον η εξαγγελία
του, όμως, είχε συμβάλει καθο-
ριστικά στην αποκλιμάκωση της
κρίσης. Ο επικεφαλής της Τράπεζας,
Μάριο Ντράγκι, ισχυρίζεται ότι η
ΕΚΤ δρα πάντα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της. Βασική απο-
στολή της παραμένει η διασφάλιση
της σταθερότητας των τιμών. Με
το φάντασμα του αποπληθωρισμού
να πλανάται, ωστόσο, το τελευταίο
διάστημα απειλητικά πάνω από
την Ευρωζώνη, η σταθερότητα
αυτή δεν είναι πια δεδομένη. 

Η αγορά 
ομολόγων 

από την ΕΚΤ

Η ΕΚΤ έδωσε
εξάμηνη παράταση
ρευστότητας στις
ελληνικές τράπεζες,
παρατείνοντας 
το πρόγραμμα
εγγυήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου
για την έκδοση
τραπεζικών
ομολόγων

Συναγερμός 
για την «τρύπα» στα έσοδα

Εξάμηνη «ανάσα» από την ΕΚΤ για τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών
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Απαράδεκτο. Αυτή είναι η μόνη λέξη που
ήρθε στο νου πολλών, όταν άκουσαν τα όσα
είπε από την Τρίπολη ο επικεφαλής των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων. «Εγώ θα τους πρότεινα
να κλειδώσουν τους παππούδες στα σπίτια
τους την Κυριακή των εκλογών», είπε και
πρόσθεσε πως «πρέπει οι νέοι να πάρουν
τα πράγματα στα χέρια τους και να ασχοληθούν
με τα κοινά και να μην αφήσουν τη χώρα στα
χέρια των 80χρονων», συμπλήρωσε. Και
όσοι τα άκουσαν αυτά, πλημμύρισαν –δι-
καίως– από οργή. Διότι στην Ελλάδα, η οι-
κογένεια είναι ΙΕΡΗ. 
Μίλησε, λοιπόν, κατ’ αυτόν τον τρόπο ο συγ-
κεκριμένος πολιτικός για τους ηλικιωμένους
συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, τις
μητέρες και τους πατέρες μας, τις γιαγιάδες
και τους παππούδες μας, αναδεικνύοντας για
άλλη μια φορά τον μηδενισμό που κρύβεται
πίσω από τη λαϊκιστική ρητορική του. Μιλάμε
εδώ για την απόλυτη αποϊεροποίηση των
πάντων και αυτό σε μια κοινωνία, όπου οι
μεγαλύτεροι προνοούσαν και προνοούν για
τους νεότερους και οι νεότεροι προνοούσαν
και προνοούν για τους μεγαλύτερους. 
Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με τον λαϊ-
κισμό. Είναι να φρίττει κανείς με αυτά που
ακούγονται από διαφόρους κάθε τόσο. 
Η κοινωνία δικαιολογημένα αντέδρασε με με-
γάλη οργή σε αυτή την αναφορά του επικεφαλής
των ΑΝΕΛ, που με κάτι τέτοια έχουν φτάσει
να βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Λόγια σαν τα παραπάνω δεν πρέπει να ακού-
γονται, καθώς μας προσβάλλουν όλους και
αποκαρδιώνουν πολλούς. Και αυτό διότι βάλ-
λουν κατά των αξιών μας, κατά των ηθών
μας και κατά των παραδόσεών μας. 
Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Πάνος
Καμμένος είπε, μεταξύ άλλων, πως «θα
κάνουμε τα πάντα για να ξαναφέρουμε τη σι-
γουριά στην ελληνική οικογένεια». Είναι να
απορεί κανείς πώς εννοούν αυτός και το
κόμμα του τη «σιγουριά». Στην Ελλάδα, από
μικρά παιδιά μαθαίνουμε να σεβόμαστε τους
μεγαλύτερους. ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Αυτόν οφείλουμε
να επιδεικνύουμε στους απόμαχους της ζωής,
σε αυτούς που μας μεγάλωσαν και που συνεχώς
μας δείχνουν την αγάπη τους σε κάθε ευκαιρία. 
Όποιος δεν σέβεται, αργά ή γρήγορα τίθεται
στο περιθώριο από τους πολίτες. Αυτό θα
συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Η
25η Ιανουαρίου είναι, άλλωστε, πολύ κοντά. 

Καιρός να θέσουμε
τον λαϊκισμό 

στο περιθώριο 

Του NIKOY XIΔΙΡΟΓΛΟΥ
(niko.hidi@yahoo.com) Θα ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους 

Όχι μόνο ο χρόνος δεν γιατρεύει τις
πληγές που άνοιξε η απόφαση του Γιώρ-
γου Παπανδρέου να ιδρύσει κόμμα και
να κατέβει στις εκλογές διχάζοντας το
ΠΑΣΟΚ, αλλά φαίνεται ότι όσο περνάει
ο καιρός η κόντρα των «δύο Κινημάτων»
θα παίρνει τη μορφή μετωπικής σύγ-
κρουσης. Γι’ αυτό προϊδέασε, άλλωστε,
ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αποκα-
λύπτοντας ότι στην έρευνα για τα χρέη

του ΠΑΣΟΚ επί ηγεσίας ΓΑΠ «ό,τι έχει
ζητήσει η αρμόδια αρχή, το έχει λάβει.
Η Δικαιοσύνη ασχολείται με τα κόμματα,
με πολλούς και διάφορους τρόπους»,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι το θέμα δεν
έχει κλείσει για το κόμμα, ούτε για τον
πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «το ΠΑ-
ΣΟΚ ταλαιπωρείται, το ΠΑΣΟΚ σηκώνει
τεράστια βάρη και έρχεται ο άνθρωπος

που ήταν Πρόεδρος και Πρωθυπουργός
και λέει ‘‘εγώ χαίρετε, κάνω ένα άλλο
ΠΑΣΟΚ, εσείς μείνετε με το ΠΑΣΟΚ, με
τα χρέη, μείνετε με το βάρος της ευθύνης,
εγώ είμαι κάτι καινούριο, είμαι προϊόν
μίας νέας παρθενογένεσης’’ και αυτό
υπονομεύει την παράταξή του, το κόμμα
που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου».
Αναμένεται με ενδιαφέρον η απάντηση
Παπανδρέου –πριν ή μετά τις εκλογές...

Εν αναμονή της νέας διαδικασίας, αμέσως
μετά τις εκλογές, από την οποία θα
εκλεγεί ο διάδοχός του, ο απερχόμενος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρέτησε
τους συνεργάτες του και τους υπαλλήλους
της Προεδρίας στην τελευταία κοπή πίτας

της θητείας του, διατυπώνοντας
έναν «χρησμό» που προκάλεσε
αίσθηση: «Υπάρχουν θέματα
συνταγματικά και άλλα» είπε,
εξηγώντας γιατί θα είναι δύ-
σκολα για τον ίδιο όσα θα
επακολουθήσουν των εκλο-
γών. Μάλιστα, σε ερώτηση
για το ποιά ήταν η πιο δύ-
σκολη στιγμή της θητείας
του, ο κ. Παπούλιας επι-
φυλάχθηκε να απαντήσει
στο μέλλον, λέγοντας με
νόημα: «Να τελειώσουμε
με τις εκλογές και το τι

θα συμβεί μετά...».
  

Τίποτα δεν αφήνει να... πέσει κάτω
η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. στο
πλαίσιο της προεκλογικής αντιπα-
ράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ήταν
μάλλον αναμενόμενη η «στοχοποί-
ηση» του Λάκη Λαζόπουλου για τo
εξόφθλαμο τηλεοπτικό αβαντάρισμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μή-
πως, όμως, κι εκείνη έπεσε στο ίδιο
επίπεδο; 

Όσο ενδιαφέρον έδειξε ο ναυτιλιακός
κόσμος που βρέθηκε στην κοπή της
πίτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου,
άλλη τόση σύγχυση και προβληματισμό
εισέπραξε από τα όσα ασαφή είπε ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τα σχέδια
του κόμματος για τον κλάδο. Το μόνο
που είπε σαφώς είναι ότι θα κρατικο-
ποιήσει την ακτοπλοΐα. Εμπρός... πίσω!  

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...Ξέρει τι έρχεται;
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Μέσα στην καταιγίδα λαϊκισμού –σύνηθες φαινόμενο
στην ελληνική πολιτική– όποιος προτάξει τη λογική
είναι χαμένος. Η κυρίαρχη αντίληψη συνοψίζεται
στους «κακούς ξένους», που εκμεταλλεύτηκαν την
ανάγκη μας και επιδιώκουν να μας αγοράσουν «κο-
ψοχρονιά». Μια αντίληψη που δεν καλλιεργήθηκε
μόνο από την ετερόκλητη «αντιμνημονιακή» αντι-
πολίτευση, αλλά και από γυρολόγους οικονομολόγους
που έκαναν κλίμα στα κανάλια, φλερτάροντας με
μια βουλευτική έδρα. Έτσι, όσο πλησιάζει η ώρα
της κρίσεως τόσο το κρασί νερώνεται και η κυβίστηση
είναι περισσότερο από φανερή. Εάν, λοιπόν, ο
ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί νικητής, σε περίπτωση μη αυτο-
δυναμίας το πιθανότερο είναι να οδηγηθούμε σε
επαναληπτικές εκλογές, αφού η υπηρεσιακή κυβέρνηση
ζητήσει μικρή επιμήκυνση του προγράμματος για
να μη μείνει η χώρα ξεκρέμαστη. Ας πάμε τώρα στο
άλλο σενάριο, του σχηματισμού κυβέρνησης συ-
νεργασίας ή αυτοδύναμης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς μετά τις πιθανολογούμενες «κωλοτούμπες»,
κάτι θα πρέπει να δοθεί στο ζαλισμένο ακροατήριο.
Και αυτό δεν θα είναι άλλο παρά η θέση ότι το
ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται
«κούρεμα», κάτι που Κομισιόν και ΕΚΤ δεν συζητούν,
γιατί έρχεται σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή
άρχουσα αντίληψη, που είναι η εξής: «Μας ζητήσατε
βοήθεια επειδή το υπέρογκο χρέος σάς απέκλεισε
από τις αγορές. Μεταφέραμε το χρέος σας στις χώρες
της ΕΕ κατά 80% και η εξαγορά αυτή έγινε με τις
αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων φορολογούμενων.
Πληρώνετε το χρέος με επιτόκια που απολαμβάνουν
μόνο ισχυρές οικονομίες. Έχετε, δε, μέχρι να ισορ-
ροπήσει η οικονομία σας, την προστασία του μηχα-
νισμού στήριξης, με αντάλλαγμα γενναίες και επώδυνες
μεταρρυθμίσεις και κυρίως όχι πλασματική ανάπτυξη
με δανεικά». 
Εννοείται πως κανένας Ευρωπαίος πολιτικός δεν
μπορεί να προτείνει στο Κοινοβούλιό του ένα άμεσο
«κούρεμα» του ελληνικού χρέους, γιατί η αντιπο-
λίτευσή του θα τον… κατασπαράξει, καταγγέλλοντας
ότι χαρίζει χρήματα των συμπολιτών του. Βέβαια,
υπάρχει και η πρόταση της επιμήκυνσης, την οποία
όμως απορρίπτει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα επιμείνει,
λοιπόν, στην αναγκαιότητα του άμεσου «κουρέματος»
και ίσως οι Ευρωπαίοι πουν το «ναι». Μόνο που
αυτό θα συνοδεύεται από ανάλογες απαιτήσεις.
Πόσο απίθανο μπορεί να είναι το σενάριο που
θέλει τους Ευρωπαίους να ζητούν ανάλογο «κούρεμα»
σε μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις, ώστε να
δεχθούν το κούρεμα χρέους; Ο δρόμος της διακυ-
βέρνησης την εποχή της ύφεσης και των δανειακών
εξαρτήσεων δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα,
αν και κάποιοι εξακολουθούν να το πιστεύουν, είτε
από αριβισμό είτε από άγνοια κινδύνου. 

Τα αγκάθια 
της επόμενης μέρας

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)Του έχουν αδυναμία...

Για το «φλερτ» του ΣΥΡΙΖΑ με τον Δημήτρη
Αβραμόπουλο έχουμε γράψει κατ’ επανάληψη
σε αυτή τη στήλη. Αρκετές πλευρές, μάλιστα,
επιμένουν ότι ο Έλληνας Επίτροπος της ΕΕ
παραμένει η Νο1 επιλογή του Αλέξη Τσίπρα
για επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αυτές οι φήμες ξαναφούντωσαν μέσα στην
εβδομάδα που πέρασε, με αφορμή την αντί-
δραση της Κουμουνδούρου στις δηλώσεις
του κ. Αβραμόπουλου περί της ανάγκης να

«χαλαρώσει» και να γίνει πιο «ευέλικτο» το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για
τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Στη
σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ «ξε-
χωρίζει» τη στάση του κ. Αβραμόπουλου
από αυτή του Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας
λόγο για «σημαντική παρέμβαση, την
οποία θα έπρεπε η ίδια η ελληνική κυβέρ-
νηση να έχει κάνει εδώ και καιρό». 
Αδυναμίες είναι αυτές...

Ποιός
κορυφαίος

του ΣΥΡΙΖΑ
«αποφεύγει» τε-

λευταία τις δημόσιες
εμφανίσεις, για να μην
χρειαστεί να διαφορο-

ποιηθεί από την
ηγεσία; 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προεξοφλούν μετε-
κλογικές «κωλοτούμπες» του Αλέξη Τσίπρα σε
ζητήματα για τα οποία σήμερα εμφανίζεται
σκληρός, σε περίπτωση που κερδίσει
τις εκλογές. Ωστόσο, για να τις κερ-
δίσει, χρειάζονται και μερικές
«κωλοτούμπες» πριν από τις
εκλογές. Έτσι, παρά τα όσα κατά
καιρούς λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσί-
πρας ξεκαθάρισε ότι δεν προ-
τίθεται να ανοίξει το θέμα της
υιοθεσίας παιδιών από ομό-
φυλα ζευγάρια, χαρακτηρί-
ζοντάς το «πολύ ευαίσθητο»,
ενώ επιχείρησε εκ νέου άνοιγ-
μα στην Εκκλησία και στις
Ένοπλες Δυνάμεις. Θεμιτό και
κατανοητό, αν και κάποιοι
«άσπονδοι σύντροφοι» ήδη
βγάζουν αφρούς...

Την επαναπρόσληψη όλων των ερ-
γαζομένων στην ΕΡΤ από την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται η
υποψήφια βουλευτής Επικρατείας
του κόμματος, που προαναγγέλλει
τη λειτουργία της δημόσιας τηλεό-
ρασης με όρους προ του 2013.
Άραγε μαζί με τους εργαζόμενους
θα επιστρέψει και το τέλος υπέρ
ΕΡΤ από τη ΔΕΗ;

Κατά συνθήκη... 
κωλοτούμπες

Ισχυρή δυναμική αναπτύσσει η υπο-
ψηφιότητα του γνωστού δημοσιογρά-
φου με τη Ν.Δ. στη Μαγνησία, καθώς
στο πλευρό του έχουν ταχθεί συνερ-
γάτες και υποστηρικτές τόσο του αεί-
μνηστου Θανάση Νάκου όσο και του
Γιώργου Σούρλα, που δεν είναι υπο-
ψήφιος. Πολλοί, μάλιστα, μιλούν ακόμα
και για επικείμενη «έκπληξη»...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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«Δεν θα περάσει»
Τους λόγους τους οποίους η Ελλάδα
δεν θα μπορέσει, κατά τη γνώμη του,
να επιβάλλει στις άλλες χώρες του
ευρώ νέο «κούρεμα» του δημοσίου
χρέους της, αναλύει σε άρθρο του στην
οικονομική εφημερίδα του Βελγιου «L'
Écho» ο Πέτερ Ντε Κίζερ, επικεφαλής
οικονομολόγος της τράπεζας Paribas
Fortis. 
Ο πρώτος λόγος είναι, όπως αναφέρει,
ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης
στις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής πε-
ριφέρειας απομακρύνθηκε. «Οι χώρες
αυτές κατέβαλαν ήδη σημαντικές προ-
σπάθειες σε δημοσιονομικό και διαρ-
θρωτικό επίπεδο, γεγονός που μείωσε
τον κίνδυνο η ελληνική σπίθα να βάλει
φωτιά στο σύνολο του συστήματος»,
επισημαίνει. 
Δεύτερον, «δεδομένου ότι οι πιστωτές
του ιδιωτικού τομέα ανέχθηκαν ζημιές
άνω των 100 εκατ. ευρώ, στην πιο
σημαντική αναδιάρθρωση χρέους της

ιστορίας, η πιθανότητα να λάβει η ίδια
χώρα νέα μείωση χρέους δεν κρίνεται
ως πολιτικά επωφελής και είναι επο-
μένως αρκετά απίθανη». 
Τρίτον, «η υπομονή απέναντι στους
Έλληνες έφτασε τα όριά της. Οι αμφι-
ταλαντεύσεις των Ελλήνων έναντι της
εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και
η μη τήρηση των υποσχέσεων, έφεραν
συχνά το ΔΝΤ σε απόγνωση. Και αυτά,
σε αντίθεση με την Ιρλανδία και τη
μικρή Λετονία που, χάρη σε σημαντικές
μεταρρυθμίσεις και σημαντική εξυ-
γίανση, κατάφεραν να καταπολεμήσουν
μία βαθιά κρίση και να επιτύχουν επι-
στροφή στην ανάπτυξη». 
Τέταρτον, «είναι δύσκολο να προωθήσει
κανείς την ιδέα νέας απομείωσης του
χρέους για τους Έλληνες, ενώ η Ισπανία
και η Πορτογαλία θα έχουν, επίσης,
εκλογές εντός του έτους. Πώς οι πολιτικοί
αυτών των δύο χωρών θα μπορούσαν
να υπερασπιστούν την πολιτική του
περιορισμού των δαπανών, αν ο χει-
ρότερος μαθητής της τάξης τα έβγαζε
πέρα με καλούς βαθμούς; Αν το ελληνικό
χρέος μειωνόταν από 170 σε 100%
του ΑΕΠ, αυτό θα έδινε την εντύπωση
ότι ένα χρέος ανώτερο του 100% είναι
μη βιώσιμο. Σε αυτό το σενάριο, δύσκολα
θα έπειθαν τις αγορές για τη φερεγ-
γυότητα τους το Βέλγιο και η Ιταλία!». 
Τέλος, επισημαίνει ότι «εφόσον το με-
γαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους
βρίσκεται πλέον στα χέρια των θεσμικών
δανειστών (κατά 80%) και αν προ-
ϋποθέσουμε ότι η ΕΚΤ και το ΔΝΤ δεν
μπορούν να αποδεχθούν αναδιάρθρωσή
του, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι
οι μόνες που θα μπορούσαν να δια-
γράψουν μέρος του. Αυτό θα αντιστοι-
χούσε με πολιτική αυτοκτονία, κυρίως
σε αυτή τη περίοδο ισχνής ανάπτυξης
και δημοσιονομικής εξυγίανσης». 

Καθώς η Ελλάδα εισέρχεται στην
τελική ευθεία προς τις κάλπες της
25ης Ιανουαρίου, η ατζέντα της
προεκλογικής αντιπαράθεσης με-
τατίθεται σταδιακά από το σενάριο
του Grexit –το οποίο οι περισσότερες
πλευρές θεωρούν λιγότερο πιθανό
αν και όχι απίθανο…– στα σενάρια
για την επόμενη μέρα και ειδικότερα
στο ενδεχόμενο ενός «κουρέματος»
του ελληνικού χρέους. Πόσο πιθανό,
όμως, είναι κάτι τέτοιο; 
Ειδικοί και αναλυτές εμφανίζονται δι-
χασμένοι. Το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί
προεκλογικά, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος εμφανίζεται ως φαβορί για την
εκλογική νίκη την επόμενη Κυριακή, δεν
προϊδεάζει για μια ανέφελη διαπραγ-
μάτευση μεταξύ της επόμενης κυβέρνησης
και των δανειστών της Ελλάδας, ιδιαίτερα
εάν η πρώτη θέση εξ αρχής στο τραπέζι
είναι το θέμα του «κουρέματος», το
οποίο εγείρει σφοδρές αντιδράσεις τόσο
μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων
(ιδιαίτερα των Γερμανών και των συμ-
μάχων τους στην ΕΕ) όσο και των πολιτών
πολλών χωρών-μελών της Ένωσης. Κι
αυτό γιατί το όποιο «κούρεμα» θα αφο-
ρούσε χρέος που διακρατούν οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις και άρα θα το πλή-
ρωναν οι φορολογούμενοι πολίτες των
συγκεκριμένων χωρών. 
Σε κάθε περίπτωση, κοινή εκτίμηση ανα-
λυτών και ανθρώπων της αγοράς είναι
ότι μια τέτοια συζήτηση θα προκαλούσε
αναταράξεις, τόσο από την πλευρά των
δανειστών όσο και από την ελληνική
πλευρά, αφού είναι βέβαιο ότι ενδεχόμενη
απόφαση για «κούρεμα» θα συνδεόταν
με συγκεκριμένα –και, προφανώς, σκλη-
ρά– μέτρα που θα απαιτούσαν οι δανειστές
ως εγγυήσεις και τα οποία θα καλούνταν
να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
μια κυβέρνηση (σε περίπτωση που αυτή
θα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ), η οποία «έχτισε»
την επικράτησή της στην αντιμνημονιακή
ρητορεία και στην υπόσχεση ότι δεν θα
υπάρξουν νέα μέτρα. 

«Κούρεμα» μόνο 
με μεταρρυθμίσεις
Ο Μαρσέλ Φράτσερ, καθηγητής Μακρο-
οικονομίας και Δημοσιονομικών στο Πα-
νεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου,
προτείνει «γενναίο κούρεμα» του ελ-
ληνικού χρέους, που θα μπορούσε να

φτάσει και σε διαγραφή των μισών από
τα 240 δισ. ευρώ που οφείλει η Ελλάδα,
για να μπορέσει η χώρα μας να πάρει
ανάσα, όπως προκρίνουν μελέτες του
Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών
Ερευνών. Αυτό, όμως, υπό μία βασική
προϋπόθεση: τη συνέχιση της πολιτικής
των μεταρρυθμίσεων… 
«Καταρχήν, συνειδητοποιήσαμε ότι το
ελληνικό χρέος συνεχίζει να είναι πολύ
υψηλό και καθόλου βιώσιμο», δήλωσε
ο Φράτσερ στην Deutsche Welle. «Και
το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπο-
ρούμε να το επαναφέρουμε σε ένα βιώ-
σιμο επίπεδο. Εδώ συνειδητοποιήσαμε
ότι με μια ακόμη επιμήκυνση αποπλη-
ρωμής με χαμηλότερα επιτόκια δεν θα
καταφέρουμε πολλά. Γι’ αυτό θα πρέπει
να αναλογιστούμε με ποιον τρόπο θα
εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα (…) Πα-
ράλληλα, σημαντική για τους Ευρωπαίους
εταίρους είναι η τήρηση των δεσμεύσεων
που ανέλαβε η Ελλάδα και μελλοντικά.
Η πρόκληση συνίσταται στην εύρεση
ισορροπίας ανάμεσα στα δύο». 
Ο Μαρσέλ Φράτσερ γνωρίζει ότι με τη
θέση αυτή έχει απέναντί του τη γερμανική
κυβέρνηση, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, των οποίων οι φορολο-
γούμενοι θα πληγούν από το «κούρεμα»
του ελληνικού χρέους. Θεωρεί, όμως,
ότι τουλάχιστον η Γερμανία θα μπορέσει
να σηκώσει το βάρος από το «κούρεμα»,
αν και θα πρέπει να δοθεί και αντάλλαγμα,
με την τήρηση των υποχρεώσεων από
την Ελλάδα, και σε αυτό, όπως λέει,
διαφωνεί με τον κ. Τσίπρα, «διότι, αν
δεν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις,
όπως προβλέπει, τότε σε πέντε χρόνια
η χώρα θα βρεθεί στην ίδια θέση με
σήμερα, με το δημόσιο χρέος να μην
είναι βιώσιμο, ακόμη κι αν έχει γίνει
αναδιάρθρωσή του»… 

«Λάθος μήνυμα»
Την ίδια ώρα, πάντως, ο διευθυντής του
Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της
Κολωνίας, Μίχαελ Χούτερ, εκτιμά ότι
δεν υπάρχει λόγος για ένα νέο «κούρεμα»
του ελληνικού χρέους, δεδομένου ότι η
ελληνική οικονομία αρχίζει και σταθε-
ροποιείται. 
Σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ρα-
διοφωνία Deutschlanfunk, ο Χούτερ δή-
λωσε πως θα πρέπει να είναι σαφές
στον ΣΥΡΙΖΑ ότι σε περίπτωση που
υπάρξει χαλάρωση των μέτρων λιτότητας

η Ευρωζώνη «θα μπορούσε να αντιδράσει
με ευέλικτο τρόπο», ενώ σε περίπτωση
που η χώρα θα ήθελε πραγματικά να
εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, θα έπρεπε
«να πληρώσει ένα πολύ υψηλό τίμημα
γι’ αυτό». 
Γιατί, όμως, ο ίδιος θεωρεί λάθος ένα
ενδεχόμενο «κούρεμα», την ώρα που
άλλοι συνάδελφοί του, όπως ο Μ. Φρά-
τσερ, χαρακτηρίζουν επιτακτική την
ανάγκη δραστικής απομείωσης του
χρέους; 

«Δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους ενός
‘‘κουρέματος’’, γιατί μετά τις αποφάσεις
του 2012 –που περιλαμβάνουν το ‘‘κού-
ρεμα’’ μέσω του οποίου ιδιώτες πιστωτές
παραιτήθηκαν από 107 δισ. ευρώ, την
παράταση του χρόνου αποπληρωμής
των υφιστάμενων δανείων στα 30 χρό-
νια, τη μείωση των επιτοκίων και την
παράταση της αποπληρωμής των τό-
κων– δεν είναι βέβαιο ότι απαιτείται
μια περαιτέρω ελάφρυνση. Οι πληρωμές
των τόκων από την Ελλάδα, σε σχέση

με το ΑΕΠ, βρίσκονται περίπου στο
4%. Μακροπρόθεσμα δεν είναι πολλά.
Είναι κάτι που μια ελληνική οικονομία,
η οποία σταθεροποιείται, μπορεί να
επιτύχει μέσα από τη φορολογία». 
Στην ερώτηση που του τέθηκε ότι τε-
λευταία δίνεται η εντύπωση πως η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί όλο και πιο
πειστικό το επιχείρημα ότι χωρίς ένα
νέο «κούρεμα» η Ελλάδα δεν θα τα
καταφέρει, ο Γερμανός οικονομολόγος
απαντά πως είναι λάθος να γίνεται μια
τέτοια συζήτηση τώρα: «Οι εκλογές
στο τέλος Ιανουαρίου θα φέρουν πι-
θανότατα ριζικές αλλαγές. Δεν είναι
πολύ έξυπνο να δώσει κανείς τώρα
απαντήσεις. Πάνω απ’ όλα θα πρέπει
να επιτύχει συνολικά η πολιτική δια-
χείρισης της κρίσης και αυτό το “συ-
νολικά” σημαίνει πως πρέπει να πει
κανείς και στις άλλες χώρες της Ευρώπης
που κατέβαλαν προσπάθειες, Πορτο-
γαλία, Ισπανία, Ιρλανδία αλλά και Κύπρο,
ότι ήταν σωστό». 
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Ρεαλιστική λύση ή ευσεβής πόθος το «κούρεμα» χρέους;
Υποτίμηση του νέου νομίσματος,
διόγκωση του χρέους και αύξηση
τιμών στα εισαγόμενα προϊόντα,
θα ήταν οι άμεσες επιπτώσεις σε
περίπτωση εξόδου της Ελλάδας
από το ευρώ, σενάριο που αν και
δεν θεωρούν επικρατέστερο, εν-
τούτοις δεν αποκλείουν οι διεθνείς
αναλυτές. 
Μια έξοδος από την Ευρωζώνη
θα είχε μεγάλο κόστος για την Ελ-
λάδα, εκτιμά ο διοικητής της Αυ-
στριακής Κεντρικής Τράπεζας και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΚΤ, Έβαλντ Νοβότνι. 
Η έξοδος από το ευρώ θα είχε ως
συνέπεια την άμεση υποτίμηση
του νέου νομίσματος. Επειδή,
όμως, το χρέος θα παρέμενε σε
ευρώ, το κόστος αποπληρωμής
του με το νέο υποτιμημένο νόμισμα
θα αυξανόταν, εκτιμά ο Νοβότνι
προβλέποντας ένα κύμα πτωχεύ-
σεων. 
Την ίδια στιγμή η υποτίμηση θα
καθιστούσε ακριβότερα τα εισα-
γόμενα προϊόντα, ενώ η ενίσχυση
των εξαγωγών, λόγω πιο αντα-
γωνιστικών τιμών, θα έρχονταν

μεν, αλλά με καθυστέρηση. 
Στις πρώτες επιπτώσεις της εξόδου
από το ευρώ θα ήταν ένα κύμα
πληθωρισμού, που θα οδηγούσε
σε διεκδικήσεις για μισθολογικές
αυξήσεις και ακόμα υψηλότερο
χρέος. 
Ο Νοβότνι θεωρεί ότι η έξοδος
από το ευρώ δεν είναι «συνετή
στρατηγική». Από ευρωπαϊκής
απόψεως προστίθεται το πρόβλημα
ότι ουδείς είναι σε θέση να προ-
βλέψει ποια επιρροή θα είχαν οι
εξελίξεις στην Ελλάδα σε άλλες
χώρες της Ευρωζώνης. 
Ως προς την αντιμετώπιση της κρί-
σης στην Ελλάδα, ο διοικητής της
Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας
δεν βλέπει «εύκολες και ευχάριστες
λύσεις». Εντός Ευρωζώνης δεν
υπάρχει δυνατότητα υποτίμησης,
παρά μόνο μια «υποτίμηση στο
εσωτερικό», δηλαδή μια πολιτική
περικοπών. Ακόμα κι αν οι ρυθμοί
και οι λεπτομέρειες μιας πολικής
λιτότητας είναι υπόθεση διαβου-
λεύσεων, τέτοιου είδους μέτρα
είναι δυστυχώς αναπόφευκτα,
θεωρεί ο τραπεζίτης…

Πόσο θα κόστιζε ένα Grexit;

Ο Μαρσέλ Φράτσερ θεωρεί ότι τουλάχιστον 
η Γερμανία θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος 
από το «κούρεμα», όμως θα πρέπει να δοθεί 
και αντάλλαγμα, με την τήρηση 
των υποχρεώσεων από την Ελλάδα…

Είναι δύσκολο να προωθήσει κανείς την ιδέα
νέας απομείωσης του χρέους για τους Έλληνες,
ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία θα έχουν,
επίσης, εκλογές εντός του έτους, εκτιμά 
ο επικεφαλής οικονομολόγος της Paribas Fortis

Οικονομολόγοι και αναλυτές παίρνουν θέση στο προεκλογικό δίλημμα

Με βάση τα παραπάνω, ο Βέλγος οικο-
νομολόγος εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν μπορεί
να βασίζεται σε νέα επίσημη αναδιάρθρωση
του χρέους της. «Η μόνη λύση θα ήταν
η επιμήκυνση του χρέους και η μείωση
των επιτοκίων», καταλήγει ο επικεφαλής
οικονομολόγος της τράπεζας Paribas
Fortis, διαμηνύοντας ότι ενώ πριν από
3-4 χρόνια η τύχη της Νομισματικής
Ένωσης ήταν εξαρτημένη από την Ελλάδα,
σήμερα ισχύει το αντίθετο… 



www.xrimaonline.gr

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΡΗΜΑplus826

/

Σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης θα
επανέλθουν το 2015 οι ΗΠΑ, η
οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα
θα κινηθεί σε χαμηλότερους ρυθ-
μούς, η Ινδία θα επανέλθει σε
ρυθμούς ανάπτυξης πάνω του
6%, ενώ η οικονομική ανάπτυξη
στην υποσαχάρια Αφρική (SSA)
θα ξεπεράσει για 15η συνεχή
χρονιά τον ρυθμό παγκόσμιας
ανάπτυξης.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν
από τη μελέτη «Global Economic Wat-
ch», στην οποία οι οικονομολόγοι της
PwC παρουσιάζουν τις πέντε σημαν-
τικότερες προβλέψεις τους για το
2015. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
μελέτης της PwC, η οικονομική ανά-
πτυξη των ΗΠΑ θα είναι η ταχύτερη
από το 2005: Κατά τη διάρκεια του
2014, η ανεργία στις ΗΠΑ μειώθηκε
κάτω του 6% και εκτιμάται ότι αυτό,
σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες
τιμές του πετρελαίου, θα συμβάλει
στην αύξηση της κατανάλωσης των
νοικοκυριών. 
Στο βασικό τους σενάριο οι οικονο-
μολόγοι της PwC προβάλλουν την οι-
κονομία των ΗΠΑ με μία ανάπτυξη
μεγαλύτερη του 3% για το 2015, τον
ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το
2005. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι
ΗΠΑ θα συμβάλουν περίπου με 3%
στην αύξηση του ΑΕΠ το 2015 σε
παγκόσμιο επίπεδο, η μεγαλύτερη
συνεισφορά της σε ένα μόνο έτος από
τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση. 
Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη στην
Κίνα προβλέπεται ότι θα κινηθεί στους
χαμηλότερους ρυθμούς της από το
1990. 
Ειδικότερα, αναμένεται ότι η Κίνα θα
συμβάλει το μέγιστο στην παγκόσμια
ανάπτυξη για το 2015, ωστόσο ο
προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης
του 7,2% θα είναι ο χαμηλότερος από
το 1990 και τα υψηλά επίπεδα οφειλών
θέτουν ορισμένα ρίσκα όσον αφορά
το κυρίως σενάριο της μελέτης. 

Προβλήματα για τη Ρωσία
Όμως, δύο άλλες οικονομίες των
χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία
και Κίνα) αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά
προβλήματα: 
Ειδικότερα, στη Ρωσία αναμένεται το
ΑΕΠ να συρρικνωθεί μέσα στο 2015,
ως αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών
του πετρελαίου και των οικονομικών
κυρώσεων, ενώ στη Βραζιλία αναμέ-
νεται αργή ανάπτυξη. Στο βασικό σε-
νάριο, η πρόβλεψη των οικονομολόγων
της PwC είναι ότι η οικονομία της
χώρας θα έχει ανάπτυξη της τάξεως
του 1% μόνο. Στο σύνολό τους, ανα-
μένεται ότι η συνεισφορά των χωρών
του BRIC στην παγκόσμια ανάπτυξη
θα έχει πτώση το 2015 για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά, περίπου στο
33%. 

Η Ευρωζώνη
Ο χαμηλός πληθωρισμός οδηγεί σε
ποσοτική χαλάρωση (Quantitative
Easing) στην Ευρωζώνη: το 2015
εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός, αλλά
και η ανάπτυξη θα παραμείνουν σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Κατά συνέπεια,
αναμένεται ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει
σε ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης με την αγορά κρατικών ομο-
λόγων, σε μία προσπάθεια να τονωθεί
η ζήτηση και να καμφθεί ο αποπλη-
θωρισμός. 

Ινδία και Αφρική 
Η Ινδία αναμένεται να επανέλθει σε
ρυθμούς ανάπτυξης πάνω του 6%:
Μετά από μία περίοδο ανάπτυξης κάτω
του 6% από το 2012, εκτιμάται ότι
το 2015 μπορεί να είναι η χρονιά
κατά την οποία η Ινδία θα αλλάξει πο-
ρεία, με ρυθμούς ανάπτυξης περίπου
στο 7%. 
Στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, οι
χαμηλές τιμές του πετρελαίου πιθανώς
να προκαλέσουν αύξηση του ΑΕΠ, να
μειώσουν την πίεση όσον αφορά το
τρέχον οικονομικό έλλειμμα της Ινδίας
και να βοηθήσουν στη μείωση του
πληθωρισμού. 
Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προ-
βλέψεις, οι οικονομολόγοι της PwC
εκτιμούν ότι ο προϋπολογισμός του
Φεβρουαρίου του 2015 κάνει ένα
βήμα προς την εφαρμογή νέων διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες
θα τονώσουν την οικονομία. 
Τέλος, η οικονομική ανάπτυξη στην
υποσαχάρια Αφρική θα ξεπεράσει για
15η συνεχή χρονιά την παγκόσμια ανά-
πτυξη: Αναμένεται ότι το συνολικό ΑΕΠ
των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών
της υποσαχάριας Αφρικής (Νιγηρία,
Νότια Αφρική, Αγκόλα και η Αιθιοπία)
θα ξεπεράσει της Ιταλίας το 2015. Για
τις επιχειρήσεις, αυτό είναι ένα πε-
ραιτέρω δείγμα των δυνατοτήτων επέν-
δυσης στην περιοχή. 

Για ποιον χτυπά η… 
καμπάνα της ανάπτυξης

το 2015

Ήρθε η ώρα της 
επιστροφής στα Βαλκάνια;

Γράφει ο Δρ. ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΔΟΣ
Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

ΑΠΟΨΗ

Πολλοί φίλοι ζητούν τη γνώμη μου για
τις ερχόμενες εκλογές. Καταρχήν, θέλω
να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη
τους στο κριτήριό μου. Και θα προσπα-
θήσω να τους απαντήσω. 
Συνολικά, λοιπόν, νιώθω άσχημα αυτή
την εποχή. Νιώθω βαθιά απογοητευμένος,
από τόσα πολλά. Η Ελλάδα που ζω, η
ζωή που μου επιβάλλεται εντέλει, έχει
μεγάλη απόσταση από αυτήν που σκε-
πτόμουν όταν αποφάσιζα, πριν από 10
περίπου χρόνια, να επιστρέψω από το
Παρίσι και να ζήσω μόνιμα στην Ελλάδα.
Πίστευα τότε σε μια Ελλάδα με προοπτική
ευρωπαϊκή και ήρθα έτοιμος να συμβάλλω
προς αυτήν την κατεύθυνση, ως διδά-
κτορας οικονομολόγος. Με όλες μου τις
δυνάμεις. Με τις γνώσεις και τις εμπειρίες
που απέκτησα στο εξωτερικό. Για μια
καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη ζωή,
για όλους μας, όσο ήταν δυνατόν. Σαν
δάσκαλος, σαν ενεργός πολίτης. Χωρίς
αφέλεια... Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω.
Και ήδη είχα αρχίσει να γράφω για την
κρίση που πλησίαζε, με σταθερό βημα-
τισμό, στον τόπο μας. Και προέβλεπα
την καταιγίδα που ερχόταν. Όχι, δεν
ήμουν αφελής. Ήμουν, απλώς, αισιόδοξος
και λιγότερο απογοητευμένος... 
Ας «προφητέψω», λοιπόν: Οι εκλογές
που έχουμε σε λίγες μέρες, εκτιμώ πως
θα ανοίξουν έναν μεγάλο κύκλο πολιτικής
αστάθειας για τον τόπο. Με μακροχρόνια
οδυνηρά αποτελέσματα. Αυτή την παρτίδα,
έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα, την
έχει ήδη κερδίσει ο λαϊκισμός, έτσι ή
αλλιώς. Βέβαια, πόσο ρηχή και αυτοκα-
ταστροφική «νίκη», ε; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ πως θα επικρατήσει
εκλογικά -σαφώς. Δύσκολα, όμως, θα
καταφέρει να φτιάξει μια σταθερή κυ-
βέρνηση. Και να φτιάξει κυβέρνηση,
δεν θα είναι σταθερή. Η προσωρινή
«σιωπή» των αποκλινουσών εσωτερικών
τάσεών του θα πάψει μπροστά στο μοί-
ρασμα των «κουταλιών» της εξουσίας.
Οι «γραφικοί» θα μεταμορφωθούν σε
υστερικούς νομείς της πρόσκαιρης εξου-
σίας τους. Με τεράστιο εθνικό κίνδυνο,
στο βάθος...
Η Ν.Δ. θα ηττηθεί και θα ματώσει. Θα
αναγκαστεί να επαναπροσδιορισθεί. Θα
είναι, τελικά, ένα κόμμα της «δαιμονο-
ποίησης» της Τρόικας, του «να φύγουνε
οι κατακτητές» ή ένα κόμμα πραγματικά
φιλοευρωπαϊκό, σύγχρονο, ανοιχτό-

μυαλο, πραγματικά φιλελεύθερο, χωρίς
ακρότητες και ψευτοτσαμπουκάδες; Ή
το ένα ή το άλλο. Ή πίσω ή μπροστά.
Τέλος τα ψέματα... 
Τα «δυο ΠΑΣΟΚ» θα αλληλοφαγωθούν,
αποδεικνύοντας αμφότερα την υπανά-
πτυξη της σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογίας
στην Ελλάδα, σε σχέση με την κυριαρχία
προσώπων και σφραγίδων. Θα αναγ-
καστούν με τη βία να ενηλικιωθούν. Αν
και όσο το προλάβουν... 
Το ΠΟΤΑΜΙ θα αποκτήσει κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση. Και τότε θα αρχίσουν τα
πραγματικά δύσκολα: ποιοί είμαστε και,
κυρίως, ποιοί δεν είμαστε... Σαν να παν-
τρεύεται κάποιος στα δεκατέσσερα. Θα
πετύχει ο γάμος; Το εύχομαι, αλλά δύ-
σκολο... 
Η Χ.Α. δεν θα εξαφανισθεί. Θα παραμείνει
τσιμπούρι στην πλάτη της αδύναμης Δη-
μοκρατίας μας. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει την
«υπέροχη» αυτιστική τροχιά του. Αλώ-
βητο. Και αναίσθητο... 
Οι ΑΝ.ΕΛ. θα μπορούν, το πιθανότερο
μετεκλογικά εκτός Βουλής, να ασχοληθούν
απερίσπαστοι με την αναζήτηση «υδα-
τανθράκων» και «ψεκαστικών»... 
- Και τί να ψηφίσω, δηλαδή;
Δεν ξέρω! Δικαίωμά σου, φίλε, συμπα-
τριώτη... 
Πιστεύω πως καταλαβαίνεις, τουλάχιστον,
τι εκτιμώ πως «δεν πρέπει» να ψηφίσεις. 
Το εύχομαι. Αλλά δεν είμαι πλέον και
πολύ αισιόδοξος... 
Ξέρω, δυστυχώς, πως αύριο στα έδρανα
του Κοινοβουλίου μας θα έχουμε ακόμα
περισσότερους εκπροσώπους της «πί-
στας», των «πρωινάδικων», των «τζα-
κιών», της «κωμωδίας» και του «τσαμ-
πουκά». Και ελάχιστους με συνεκτικό
και καλλιεργημένο νου, γνώση, ουσιώδεις
ικανότητες και ψυχραιμία...
Γιατί έτσι έχεις μάθει να σκέφτεσαι και
να επιλέγεις, φίλε μου...
Γιατί στο μυαλό σου έχεις μονάχα την
εύκολη κριτική, την άνετη λύση και τη
βόλεψη. Το τσάμπα. Και μετά αγανακτείς,
φυσικά. Ποτέ, όμως, με την ιδιοτελή
«αφέλειά» σου... 
Η Ελλάδα, πλέον, μου φαίνεται πως
φεύγει, δυστυχώς, από την τροχιά σύγ-
κλισης με την Ευρώπη. Ξαναπέφτουμε
στην «αγκαλιά» των Βαλκανίων...
Μονάχα, ένα «θαύμα». Σαν κι αυτό που
ονειρευόμουν όταν επέστρεφα από το
Παρίσι, ε;



Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορρό-
φησης του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή Ένωση πέτυχε να εμφανίσει κατά
το 2014 η Ελλάδα, για μια ακόμη χρονιά,
σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου
Ανάπτυξης.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, την περασμένη
χρονιά η Ελλάδα πέτυχε την πλήρη απορρόφηση
των κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς καμία απώλεια
κοινοτικής συνδρομής για κανένα Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, η συνολική απορ-
ρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 έφτασε τη χρονιά
που πέρασε στο 87,97%, με πραγματοποιηθείσες
δαπάνες για το σύνολο της προγραμματικής πε-
ριόδου ύψους 19.482,6 εκατ. ευρώ. 
Έτσι, το κλείσιμο του 2014 βρήκε το υπουργείο
Ανάπτυξης να έχει επιτύχει όλους τους στόχους
που είχαν τεθεί για την Προγραμματική Περίοδο
2007-2013, καθώς και εκείνους που είχαν τεθεί
για την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020. 
Επιπλέον, σημειώνεται στην ανακοίνωση, υλο-
ποιήθηκε επιτυχώς το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), διοχετεύοντας στην οικονομία
και στην κοινωνία κονδύλια 6,6 δισ. ευρώ, χρη-
ματοδοτώντας ακόμα μεγαλύτερο αριθμό έργων

και δράσεων και εξασφαλίζοντας την ποιοτικότερη
εκτέλεση του Προγράμματος. 
Με την ψήφιση του νέου νόμου για το ΕΣΠΑ και
την έγκαιρη έγκριση όλων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (5 τομεακών και 13 περιφερει-
ακών) του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, η κυβέρνηση
πέτυχε να εισρεύσουν ήδη στα ταμεία του κράτους
προκαταβολές ύψους 150 εκατ. ευρώ. Όπως
αναφέρει το υπουργείο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
εγκρίθηκαν τα μισά προγράμματα από όσα υπο-

βλήθηκαν, δηλαδή 148 από 311, γεγονός που
υπογραμμίζει το μέγεθος της ελληνικής επιτυχίας. 
«Δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε αμείωτη
την προσπάθεια με νέες στοχευμένες αναπτυξιακές
δράσεις για τη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα
των νέων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υπο-
δομής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, με
αφορμή τον απολογισμό για την απορρόφηση
του ΕΣΠΑ.
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Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φε-
βρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει την
πλήρη λειτουργία του το WinnersFund,
η πλατφόρμα Crowdfunding που φιλο-
δοξεί να αποτελέσει εργαλείο χρηματο-
δότησης και εξωστρέφειας για ελληνικές
νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. 
Το WinnersFund ξεκινά τη λειτουργία
του με τρεις νέες επιχειρηματικές ιδέες,
με υψηλό βαθμό καινοτομίας, οι οποίες
αναζητούν χρηματοδότηση. Πρόκειται
για τις AlgaeFarms, το SpreeadeHipp
και τη Φάρμα Δοξάτου. 
Το WinnersFund εισάγει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα το θεσμό του επιχειρηματικού
Crowdfunding, δίνοντας έτσι διέξοδο –
σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία–
σε ελληνικές ιδέες που δεν έχουν πρό-
σβαση στις παραδοσιακές πηγές χρημα-
τοδότησης. 

Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα σε
ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές να
χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικές και-
νοτόμες ιδέες, στις οποίες δε θα είχαν
την πρόσβαση χωρίς το WinnersFund. 
To WinnersFund, στον έναν μήνα που
δέχεται προεγγραφές, έχει ήδη συγκεν-
τρώσει περισσότερες από δέκα νέες επι-
χειρηματικές ιδέες, κατάλληλες για Crowd-
funding. Στο σύνολό τους είναι καινοτόμες,
με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό,
ενώ προέρχονται από πολλές περιοχές
της χώρας. Ενδεικτικά, δύο αφορούν
την παραγωγή ενέργειας, δύο τον πρω-
τογενή τομέα, τρεις αποσκοπούν στη
βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση
ελληνικών εφευρέσεων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας και δύο προέρχονται
από τον δευτερογενή τομέα.

Σχεδόν 90% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ το 2014

Ενδιαφέρον για αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης πετρελαίου με αέριο

WinnersFund:
Χρηματοδότηση
για… νικητές!

Ενδιαφέρον και μεγάλη ανταπόκριση από τους
καταναλωτές συγκεντρώνει το πρόγραμμα επι-
δότησης για την αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης πετρελαίου από συστήματα φυσικού
αερίου, σε νοικοκυριά στις περιοχές Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, παρά το γεγονός
ότι η εκταμίευση των κονδυλίων για τις αιτήσεις
που έχουν εγκριθεί έχει καθυστερήσει, με απο-
τέλεσμα τα νοικοκυριά αυτά να έχουν ουσιαστικά
«χάσει» τον φετινό χειμώνα. Μάλιστα, εν αναμονή
της εκταμίευσης των κονδυλίων, οι Εταιρείες
Παροχής Αερίου που διαχειρίζονται το πρόγραμμα,
ζητούν ήδη με επιστολές προς το ΥΠΕΚΑ την
εξεύρεση επιπλέον πόρων για τη συνέχιση του
προγράμματος και το 2015. 
Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε το Νοέμβριο και
προβλέπει επιδότηση του κόστους μετατροπής
της κεντρικής θέρμανσης έως και 60%, με ποσό
έως και 5.500 ευρώ (το ποσό κλιμακώνεται
ανάλογα με την ισχύ του καυστήρα, δηλαδή το
πλήθος των διαμερισμάτων που θα θερμαίνονται
από αυτόν). 
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασαν οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και

Αττικής, στον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη
Μανιάτη: 

•Στη Θεσσαλονίκη έχουν υποβληθεί 2.563 αι-
τήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα και στη
Θεσσαλία 2.309. Έχουν συναφθεί Συμβάσεις
Σύνδεσης και Παροχής αερίου για το 76% των
αιτήσεων στη Θεσσαλονίκη και για το 65%
στη Θεσσαλία, ενώ το 20% των αιτούντων

στη Θεσσαλονίκη και το 48% στη Θεσσαλία
είναι ήδη ενεργοί χρήστες του δικτύου φυσικού
αερίου. 

•Αντίστοιχα, στην Αττική έχουν υποβληθεί 2.027
αιτήσεις υπαγωγής και έχουν συναφθεί Συμβάσεις
Σύνδεσης και Παροχής αερίου για το 70% εξ
αυτών, ενώ για το 32% των αιτήσεων έχει
ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της παροχε-
τευτικής διάταξης και αναμένεται ότι το ποσοστό
αυτό θα έχει ανέλθει στο 70% μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου. Επιπλέον, στην Αττική 2.095 κα-
ταναλωτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
να υποβάλλουν σχετική αίτηση υπαγωγής στο
Πρόγραμμα τις προσεχείς εβδομάδες. 

•Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή
στο πρόγραμμα, καθώς και όσες αναμένεται
να υποβληθούν άμεσα, αντιστοιχούν σε περίπου
20.000 νοικοκυριά. 

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α. Τζι-
τζικώστας με επιστολή προς τον κ. Μανιάτη
ζητά την έγκριση επιπλέον κονδυλίων ύψους 7
εκατ. ευρώ για την κάλυψη της ζήτησης εντός
του 2015. 



Κατά 11,6% περισσότερες από
τις διαγραφές επιχειρήσεων
(αδράνεια, πτώχευση, διακοπή,
λύση, υπό εκκαθάριση, διαγραφή)
ήταν οι συστάσεις εταιρειών σε
όλη τη χώρα το 2014, σύμφωνα
με στοιχεία από το Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όπως ανα-
κοίνωσε το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Αθήνας (ΕΕΑ).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,
το διάστημα 1/1/2013-31/12/2013
οι συστάσεις επιχειρήσεων σε όλη τη
χώρα ήταν κατά 26,7% περισσότερες
των διαγραφών και το διάστημα
1/1/2012-31/12/2012 οι συστάσεις
επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα ήταν
κατά 27% περισσότερες των διαγρα-
φών. Σύμφωνα με στοιχεία από το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο, για το 2014:
8 Ο μεγαλύτερος αριθμός συστάσεων,
δηλαδή το 70%, αφορούσε ατομικές

επιχειρήσεις, ενώ οι ΙΚΕ ήταν 11%,
οι Ο.Ε. 9,4%, και οι Ε.Ε. 4%. 
8 Οι συστάσεις Α.Ε. ήταν 19,6%. 
8 Οι διαγραφές των ατομικών επι-
χειρήσεων το 2014 αποτελούν το
65,2% του συνόλου των διαγραφών,
ενώ το 21,8% αφορά επιχειρήσεις
με νομική μορφή Ο.Ε., το 7,6% Ε.Ε.
και το 1,4% Α.Ε. 

Η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα των μελών του ΕΕΑ
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την
επεξεργασία του πληροφοριακού υλι-
κού του Μητρώου του ΕΕΑ, σε σχέση
με την επιχειρηματική δραστηριότητα
των μελών του, δείχνουν μεταξύ άλλων
τα εξής: 
8 Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών
καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του
2014 και διαγραφών τον Αύγουστο
του 2014. 

8Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών
για το 2014 αφορά τον κλάδο της
εστίασης (1.475), ενώ στη δεύτερη
θέση είναι οι επιχειρήσεις με δρα-
στηριότητα στο λιανικό εμπόριο
(1.392). Την τρίτη θέση κατέχουν οι
δραστηριότητες συναφείς προς τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι εγ-
γραφές στις δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης είναι 460, οι
άλλες δραστηριότητες παροχής προ-
σωπικών εταιρειών 428 και οι νέες
επιχειρήσεις με δραστηριότητα εκ-
παίδευση είναι 350. 
8 Εξετάζοντας τον τομέα της εστίασης
σε μεγαλύτερη ανάλυση, προκύπτει
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των εγ-
γραφών αφορά δραστηριότητες εστια-
τορίων και κινητών μονάδων εστίασης
(782) και στη δεύτερη θέση έχουν
καταγραφεί νέες επιχειρήσεις με δρα-
στηριότητες παροχής ποτών (602). 
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Περισσότερες συστάσεις
επιχειρήσεων και το 2014

Η μερίδα του λέοντος αφορά τον κλάδο της εστίασης

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο
δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελ-
λάδα τον Δεκέμβριο, κινούμενος κατά
3,8 μονάδες χαμηλότερα και φθάνοντας
στις 98,9 μονάδες, στη χαμηλότερη
επίδοσή του από τον περασμένο Απρίλιο,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. 
Σε όλους τους επιμέρους τομείς της οι-
κονομίας –εκτός των κατασκευών– κα-
ταγράφεται αποδυνάμωση των προσ-
δοκιών, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη
στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο,
ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη
επιδεινώνεται σημαντικά. Σύμφωνα με
την έρευνα, διακόπτεται έτσι μία περίοδος
βελτίωσης των προσδοκιών, καθώς
είναι σαφές ότι η πολιτική αβεβαιότητα
που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο ενό-
ψει των βουλευτικών εκλογών επηρέασε
καθοριστικά τις εκτιμήσεις επιχειρήσεων
και καταναλωτών. 
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αν και η έρευνα

ολοκληρώθηκε πριν από την οριστι-
κοποίηση των εκλογών, η προκήρυξή
τους φαίνεται να είχε προεξοφληθεί
αρκετά νωρίτερα. Πάντως, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι συνολικά το 2014 ο
δείκτης κινήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο
της τελευταίας εξαετίας, γεγονός που
συγκλίνει, άλλωστε, με τη σταθεροποίηση
της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως
αποτυπώνεται και στα επίσημα στατιστικά
στοιχεία. 
Το οικονομικό κλίμα τον Δεκέμβριο πα-
ρέμεινε εκ νέου αμετάβλητο σε σχέση

με τον Νοέμβριο στην ΕΕ και την Ευ-
ρωζώνη, με τον σχετικό δείκτη να δια-
μορφώνεται αντίστοιχα στις 104,2 και
στις 100,7 μονάδες, πάνω από τα
επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου
και στις δύο περιπτώσεις. 
Στην Ευρωζώνη, η παραμονή του δείκτη
στα ίδια επίπεδα τον Δεκέμβριο είναι
αποτέλεσμα της αντιστάθμισης που κα-
ταγράφεται στη βελτίωση των προσ-
δοκιών σε λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες,
κατασκευές και στους καταναλωτές,
λόγω της επιδείνωσης του κλίματος

στη βιομηχανία. Η καταναλωτική εμπι-
στοσύνη βελτιώνεται οριακά τον Δε-
κέμβριο (+0,6), ενώ σε επίπεδο χωρών,
οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται
στην Ισπανία (+1,4) την Ιταλία (+1,3),
αλλά επιδεινώνονται στη Γαλλία (-1,6)
και παραμένουν αμετάβλητες στην Ολ-
λανδία και τη Γερμανία. 
Στην ΕΕ το οικονομικό κλίμα παραμένει
και εδώ σταθερό, ενώ στις δύο μεγα-
λύτερες οικονομίες εκτός της ζώνης
του ευρώ, το Ην. Βασίλειο (-0,1) και
την Πολωνία (+0,4), δεν καταγράφονται
αξιοσημείωτες μεταβολές. Σε επίπεδο
τομέων, οι προσδοκίες της ΕΕ στη βιο-
μηχανία, το λιανικό εμπόριο, τις κατα-
σκευές και στους καταναλωτές ακο-
λουθούν τις αντίστοιχες τάσεις της Ευ-
ρωζώνης, ενώ στις υπηρεσίες παρα-
μένουν αμετάβλητες. Μάλιστα, στο λια-
νικό εμπόριο και τις κατασκευές, οι θε-
τικές εξελίξεις είναι εντονότερες στην
ΕΕ.

Παράταση
για την
εξαίρεση
από τον

ΦΠΑ

Παρατείνεται ως 30 Ιανουα-
ρίου 2015 η προθεσμία για
την υποβολή αίτησης στην
εφορία από τους επιτηδευ-
ματίες, που επιθυμούν να
εξαιρεθούν από το κανονικό
καθεστώς του ΦΠΑ εφόσον
έχουν ετήσιο τζίρο κάτω των
10.000 ευρώ. 
Η προθεσμία έληγε σήμερα
και η παράταση προβλέπεται
σε απόφαση της Γενικής Γραμ-
ματέως Δημοσίων Εσόδων
Κατερίνας Σαββαΐδου, προ-
κειμένου να διευκολυνθούν
οι φορολογούμενοι. 

Η πολιτική ρευστότητα επιδεινώνει το οικονομικό κλίμα
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Νέο καθεστώς για τα μέλη
των επιμελητηρίων

Νέο καθεστώς τέθηκε σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου για τα μέλη των επιμελητηρίων
της χώρας. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε
η υποχρεωτική συνδρομή και στη θέση
της θεσπίζεται ενιαία, ανταποδοτική συν-
δρομή των μελών σε όλα τα επιμελητήρια,
ενώ καθορίστηκαν ενιαία ειδικά τέλη
Γ.Ε.ΜΗ. επιμελητηριακών υπηρεσιών, κα-
θώς και ενιαίο ετήσιο τέλος διατήρησης
μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. 
Επίσης, προσδιορίστηκαν τα ενιαία ανταποδοτικά
τέλη ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των
Επιμελητηρίων και το ενιαίο ποσό ετήσιας συν-
δρομής για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών
στα μέλη. Ειδικότερα, η ετήσια συνδρομή, όπως
αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Πειραιά, ορίζεται ως εξής: 
8Ανώνυμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλο-
δαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού
σκοπού θα καταβάλουν 50-100 ευρώ. 
8Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί πε-
ριορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλ-
λοδαπών ΕΠΕ θα καταβάλουν 40-70 ευρώ. 
8Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες,
υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε.,
αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν
30-50 ευρώ. 
8Ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα
αλλοδαπών επιχειρήσεων θα καταβάλουν 10-
20 ευρώ. 
8Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων
μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή,
ανάλογα με τον αριθμό τους. 

Ενιαίο τέλος υπηρεσίας
Επιπλέον, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει
στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας,
που ορίζεται ως εξής ανά υπηρεσία: 
8Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, 5 ευρώ.
8Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγ-
γραφής, 10 ευρώ.
8Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης στα ασφα-
λιστικά Ταμεία, 10 ευρώ.
8Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των
μελών τους, 5 ευρώ.
8Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προ-
ϊόντων, 10 ευρώ.
8Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου

στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό
καταγωγής, 5 ευρώ.
8Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ, 10 ευρώ.
«Με τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων και βεβαίως του νέου νόμου, απο-
καθίσταται η αμφισβήτηση στον επιμελητηριακό
θεσμό», εκτίμησε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.,
Βασίλης Κορκίδης, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο,
ότι «το θέμα λειτουργίας των Επιμελητηρίων
δεν εξαντλείται μόνο στην οικονομική τους βιω-
σιμότητα, αλλά στον γενικότερο εκσυγχρονισμό
τους, αφού στη φαρέτρα τους διαθέτουν πολλά
και ισχυρά όπλα, με πρώτο και βασικό το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο». 

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γί-
νεται στο εξής η ανανέωση της
ασφαλιστικής ικανότητας των
ασφαλισμένων του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις,
σύμφωνα με ανακοίνωση της
διοίκησης του Οργανισμού. 
Έως και πέρυσι, στο τέλος κάθε
χρόνου αποστέλλονταν αυτο-
κόλλητες ετικέτες στους άμεσα
ασφαλισμένους που είχαν τα-
μειακή ενημερότητα, καθώς
και στα προστατευόμενα μέλη

αυτών για την ηλικία μέχρι 18
ετών, για την απόδειξη της
ασφαλιστικής τους ικανότητας,
μέχρι το τέλος του επόμενου
έτους. 
Από το τρέχον έτος, δεν θα
αποστέλλονται αυτοκόλλητες
ετικέτες στις παραπάνω περι-
πτώσεις, γιατί η ανανέωση
έγινε ηλεκτρονικά, ούτε απαι-
τείται θεώρηση των βιβλιαρίων
αυτών, εφόσον με απόφαση
του υπουργού Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, από τις 2/6/2014,
καταργήθηκε η κατ’ έτος θε-

ώρηση βιβλιαρίων ασθενείας. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση του
ΟΑΕΕ, προσέλευση απαιτείται
μόνο στις περιπτώσεις που οι
άμεσα ασφαλισμένοι έχουν
ενήλικα προστατευόμενα μέλη,
οπότε και πρέπει να προσέλ-
θουν οι ίδιοι στο περιφερειακό
τμήμα που ανήκουν βάσει της
επαγγελματικής έδρας, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί ότι
έχουν τις προϋποθέσεις και να
καταθέσουν τα ανάλογα δι-
καιολογητικά για τα προστα-
τευόμενα μέλη.

ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας

Νέα εκκαθαριστικά
για τον ΕΝΦΙΑ

Νέα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ
θα σταλούν τις επόμενες ημέρες σε
50.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται
για τους φορολογούμενους που υπέβαλαν
τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Για τους
περίπου 40.000 από αυτούς, με βάση
τα νέα στοιχεία, προέκυψε ότι δικαιούνται
την έκπτωση 50% από τον φόρο ή πλήρη
απαλλαγή, ενώ για τους υπόλοιπους
10.000 η εκκαθάριση έδειξε ότι χάνουν
την απαλλαγή και τις εκπτώσεις. 
Σημειώνεται ότι για τους ιδιοκτήτες για
τους οποίους θα προκύψουν μειώσεις
φόρου, στις επόμενες δόσεις που απο-
μένουν, θα γίνει συμψηφισμός των
ποσών που έχουν καταβληθεί. Τα νέα
εκκαθαριστικά θα μπορούν να τα βρουν
οι φορολογούμενοι στους προσωπικούς
τους λογαριασμούς στο TAXISnet.

Ενημέρωση για 
την έκδοση εντολής

φορολογικού 
ελέγχου

Συστημένη επιστολή θα αποστέλλουν
οι φορολογικές αρχές στους φορολο-
γούμενους στην περίπτωση έκδοσης
εντολής ελέγχου, προκειμένου να ει-
δοποιούνται έγκαιρα και να μην υπο-
βάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για
τις υποθέσεις που αφορά ο έλεγχος. 
Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο της γ.γ.
Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου,
προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαι-
νόμενο να υποβάλλονται τροποποιητικές
δηλώσεις, ενώ έχει εκδοθεί εντολή
ελέγχου, η οποία ωστόσο δεν κοινο-
ποιείται άμεσα στον ελεγχόμενο. Και
αυτό καθώς, με βάση τη νομοθεσία,
δεν επιτρέπεται η υποβολή τέτοιων δη-
λώσεων μετά την έκδοση εντολής ελέγχου
των συγκεκριμένων υποθέσεων. 
Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι σε πολλές
περιπτώσεις σήμερα ο φορολογούμενος
δεν λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου
άμεσα με την έκδοσή της, αλλά με την
έναρξη του ελέγχου και έτσι στο διάστημα
που μεσολαβεί έχει υποβάλει εκπρόθεσμες
αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές
δηλώσεις, για τη φορολογική περίοδο
που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.
Προκειμένου να αποκλειστεί στο μέλλον
το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει ο ελεγ-
χόμενος φορολογούμενος να λαμβάνει
άμεσα γνώση για την έκδοση εντολής
ελέγχου με τη λήψη συστημένης επιστολής
από τις φορολογικές αρχές. 







Αύξηση του όγκου αλλά μεί-
ωση της αξίας των ελληνικών
εξαγωγών νωπών φρούτων
και λαχανικών σημειώθηκε
το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα
με στοιχεία που επεξεργά-
στηκε η INCOFRUIT-HELLAS,
βάσει προσωρινών στοιχείων
δεκάμηνου της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, η αξία των συ-
νολικών εξαγωγών μειώθηκε
κατά 4% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2013, φτάνοντας
συνολικά τα 765.394.589 ευρώ.
Αναλυτικά, οι εξαγωγές λαχα-
νικών αυξήθηκαν κατά 8,1% σε
όγκο, φτάνοντας τους 150.051
τόνους, αλλά μειώθηκαν κατά
10,9% σε αξία, φθάνοντας τα
126.218.579 ευρώ, ενώ ο όγκος
των εξαγωγών φρούτων αυξή-
θηκε κατά 7,8%, με μείωση της
αξίας κατά 2,5%, φτάνοντας τους
1.008.538 τόνους και τα
639.174.365 ευρώ. 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επι-
χειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και Χυμών
εκτιμά ότι το 2014 θα ολοκλη-
ρωθεί με μια μείωση της αξίας,
σπάζοντας την αυξανόμενη τάση
της τελευταίας δεκαετίας, αλλά
με αύξηση του όγκου της τάξεως
του 9%. Το ρωσικό εμπάργκο
έχει συμβάλει στο σπάσιμο της
ανοδικής αυτής πορείας. 
Η εξέλιξη των εξαγωγών μέχρι
τον Ιούλιο του 2014 προοιώνιζε
μια ακόμη θετική χρονιά και για
το 2014. Ωστόσο, κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2014, το ρωσικό
εμπάργκο στις εισαγωγές φρού-
των και λαχανικών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σημάδευσε αρ-
νητικά το παγκόσμιο εμπόριο
οπωροκηπευτικών. Η πτώση
των εξαγωγών της χώρας μας
τον Αύγουστο ήταν της τάξης

του 7,1% σε αξία και 14,7% ανά
μονάδα βάρους, έναντι της ίδιας
περιόδου του 2103. Οι εξαγωγές
το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
με πτωτική τάση ανά μονάδα
βάρους ανήλθε σε -13% και 
-11% έναντι της αντίστοιχης του
2013. 
Μια άλλη επίπτωση της απώλειας
της ρωσικής αγοράς είναι ότι
έχει βοηθήσει την ανάπτυξη τά-
σεων «εθνικοποίησης» της αγο-
ράς στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες, που εκδηλώνεται με προ-
σπάθειες προώθησης της εθνικής
τους παραγωγής. Επισημαίνεται,
επίσης, ότι η κρίση που προκλή-

θηκε από το ρωσικό βέτο έδειξε
την αναποτελεσματικότητα των
μέτρων για τη διαχείριση των
κρίσεων της αγοράς. 

Οι τρίτες χώρες
Οι εξαγωγές ελληνικών φρούτων
και λαχανικών προς τρίτες χώρες
αυξήθηκαν κατά 3,5% το δεκά-
μηνο του 2014 σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2013, φτά-
νοντας συνολικά τους 341.952
τόνους και σε αξία τα 214.681.097
ευρώ, παρά το ρωσικό εμπάργκο,
με πωλήσεις προς άλλους προ-
ορισμούς σε χαμηλότερες τιμές. 
Ο κύριος προορισμός για τα ελ-
ληνικά φρούτα και λαχανικά
εκτός ΕΕ παρέμεινε η Ρωσία, με
75.708,173 τόνους, αξίας
72.813.207 ευρώ, ακολουθού-
μενη από τη Σερβία, τη Fyrom
και την Αλβανία. Σε όλες όμως
τις εξαχθείσες ποσότητες, μετά
τον Αύγουστο, σε όλους τους
προορισμούς, οι τιμές πώλησης
είναι μειωμένες. 
Πολλές από τις αγορές των χω-
ρών μη μελών της ΕΕ είναι κλει-
στές, λόγω φυτοϋγειονομικών
εμποδίων. 

Οι εισαγωγές
Όσον αφορά τις εισαγωγές, έως
τον Οκτώβριο του 2014 ανήλθαν
σε 420.079 τόνους (αύξηση 0,6%)
αξίας 358.996.274 ευρώ (αύξηση
1,3%). Οι εισαγωγές λαχανικών
ανήλθαν σε 213.083 τόνους 
(-2,2%) αξίας 137.342.877 ευρώ
(-5,3%) και των φρούτων ανήλ-
θαν σε 206.996 τόνους (3,6%),
αξίας 221.651.383 ευρώ (5,8%).
Οι εισαγωγές νωπών φρούτων
και λαχανικών το 2014 έχουν
μια σταθεροποιητική τάση, τόσο
σε αξία όσο και όγκο. 
Τα κυριότερα προϊόντα που ει-
σάγονται από την Ελλάδα είναι:
1.Μπανάνες
2.Πατάτες
3.Λεμόνια
4.Μήλα
5.Ντομάτες
6.Ανανάδες
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν τις
αυξανόμενες δυσκολίες στην
ελληνική παραγωγή ορισμένων
φρούτων και λαχανικών, όπως
πατάτες, λεμόνια κ.ά., καθώς
και την ανάγκη να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητά τους. 
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Αύξηση εξαγωγών αλλά μείωση
αξίας για φρούτα-λαχανικά

Η κρίση που
προκλήθηκε από
το ρωσικό βέτο
έδειξε και την
αναποτελεσματικό
τητα των μέτρων
για τη διαχείριση
των κρίσεων της
αγοράς

▶

Μεγάλο πεδίο δράσης
για τα ελληνικά ιχθυηρά
η γερμανική αγορά
Σημαντικά είναι τα περιθώρια ενίσχυσης
των εξαγωγών ελληνικών ιχθυηρών στη
γερμανική αγορά, όπου τα ελληνικά προϊόντα
καλύπτουν πολύ μικρό μέρος των εισαγωγών
στη μεγάλη αγορά της χώρας και μάλιστα
το 2013-2014 κατέγραψαν αισθητή μείωση.
Συγκεκριμένα, η αξία των ελληνικών εξα-
γωγών προς τη γερμανική αγορά κατά το
2013 ανήλθε σε 26,4 εκατ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας μείωση κατά 9,9% σε σχέση με
το προηγούμενο έτος. Να σημειωθεί ότι οι
ελληνικές εξαγωγές καλύπτουν το 0,72%
των συνολικών γερμανικών εισαγωγών
ιχθυηρών. 
Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών συ-
νεχίστηκε και το 2014. Το πρώτο 9μηνο
του έτους η μείωση που καταγράφηκε ήταν
της τάξης του 15,3% σε σχέση με το αντίστοιχο
9μηνο του 2013. Αντίθετα, οι ελληνικές
εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση 7,3% (26,5
εκατ. ευρώ) το 2013. 
Τα ψάρια και τα θαλασσινά γίνονται όλο
και πιο δημοφιλή στους Γερμανούς, λόγω
κυρίως της στροφής στην υγιεινή διατροφή.
Η πλειοψηφία των καταναλωτών ψαριών
στη Γερμανία είναι σε Αμβούργο, Σλέσβιχ-
Χολστάιν, Βερολίνο, Βραδεμβούργο και
Βρέμη. Επίσης, όλο και περισσότεροι κα-
ταναλωτές αρχίζουν να ενδιαφέρονται για
την προέλευση και το είδος των αλιευτικών
προϊόντων, γεγονός το οποίο επηρεάζει
τις αποφάσεις κατά την αγορά τους. Ο όγκος
πωλήσεων των βιολογικών ψαριών και
θαλασσινών έχει σημειώσει αύξηση, η
οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στο
μέλλον. 
Να σημειωθεί ότι ο Γερμανός καταναλωτής
προτιμά την αγορά ψαριών με τη μορφή
φιλέτου. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει με-
γαλύτερη προτίμηση στην κατανάλωση κα-
τεψυγμένων φιλεταρισμένων και όχι νωπών
ψαριών.
Τα 5 πρώτα ψάρια σε κατανάλωση στη γερ-
μανική αγορά το 2013, τα οποία καλύπτουν
περίπου τα 2/3 της κατανάλωσης, ήταν: 
8Σολoμός Αλάσκας (22,3%)
8Σολoμός (17,1%)
8Ρέγγα (16,2%)
8Τόνος (13,0%)
8Πέστροφα (5,1%)
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Γενικές οδηγίες για όλα όσα πρέπει να
γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι και χρήσιμες
συμβουλές για τη σωστή διατροφή των
αιγοπροβάτων, παρέχει ο ζωοτέχνης της
Ένωσης Αγρινίου κ. Bασίλης Σταμούλης. 
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ορθή δια-
τροφή των προβατίνων πρέπει να στηρίζεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του
κάθε κτηνοτρόφου, που είναι απαραίτητη: 
α) στο να ξέρει πολύ καλά τα ζώα που έχει

και τις δυνατότητες παραγωγής τους, 
β) να αξιολογεί όσο το δυνατόν καλύτερα

τους βοσκότοπους που διαθέτει και την
εποχική παραγωγή αυτών και 

γ) να αξιολογεί σωστά σε κάθε περίπτωση
τη σωματική κατάσταση των προβατίνων
(να μην έχει ποτέ αδύνατα ή πολύ παχιά
ζώα). 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν
οι κτηνοτρόφοι ότι: 
8Ποτέ (σχεδόν) δεν είναι δυνατόν να καλύ-

ψουν τις ανάγκες των προβατίνων τους
χρησιμοποιώντας, συμπληρωματικά των
χονδροειδών ζωοτροφών, μόνο κάποιον
καρπό ή σπέρμα (π.χ. μόνο καλαμπόκι ή
βαμβακόσπορο), αλλά χρειάζεται η χορήγηση
μίγματος που να είναι ισόρροπο σε όλα τα
θρεπτικά συστατικά. 

8Θα πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζουν χον-
δροειδή τροφή για τα ζώα τους (βοσκή ή
οποιοδήποτε καλό σανό). 

Περίοδος οχειών (μαρκάλου) 
Η περίοδος αυτή συμπίπτει με το τελευταίο
στάδιο της γαλακτοπαραγωγής. Συνήθως οι
προβατίνες προς το τέλος της γαλακτικής
περιόδου έχουν απώλεια στο σωματικό τους
βάρος. Τότε και για περίοδο περίπου δύο
εβδομάδων πριν από την οχεία, πρέπει να
τους χορηγείται συμπληρωματική τροφή, που
μπορεί να είναι ένα ισορροπημένο μίγμα συμ-
πυκνωμένων τροφών και σε ποσότητα 600g
ανά ημέρα. Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το
νου μας, ώστε να μην υπερπαχυνθούν οι
προβατίνες, με αρνητικά αποτελέσματα στη
γονιμότητά τους. 

Περίοδος κυοφορίας 
Οι προβατίνες έως τον τέταρτο μήνα της εγ-
κυμοσύνης χρειάζονται περίπου 4 φορές πε-
ρισσότερο νερό απ’ ότι πριν από την εγκυ-
μοσύνη. Καθώς το 70% της ανάπτυξης των
αγέννητων αρνιών συντελείται σε αυτή την
περίοδο των 5 ή 6 εβδομάδων, η τροφή

πρέπει να περιέχει αρκετές θερμίδες και να
είναι θρεπτικά ισορροπημένη για να ενισχύσει
την ανάπτυξη. Τον τελευταίο μήνα της κύησης
το έμβρυο γίνεται τόσο μεγάλο, που κατα-
λαμβάνει τον περισσότερο χώρο από εκείνον
που καταλάμβανε ο προστόμαχος. Για τον
λόγο αυτόν απαιτείται τροφή πλούσια σε
πρωτεΐνες και ενέργεια, καθώς οι προβατίνες
δυσκολεύονται να χωνέψουν αρκετή τροφή
για να συντηρήσουν τόσο τον εαυτό τους,
όσο και το έμβρυο, όταν τρέφονται με ανεπαρκή
ακατέργαστη τροφή. Αν δεν λαμβάνονται αρ-
κετές πρωτεΐνες και ενέργεια, χρησιμοποιούν
υπερβολικές ποσότητες αποθηκευμένου λί-
πους, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει το-
ξαιμία. Η περιορισμένη συμπλήρωση ενέργειας
μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία,
ασθένεια που μιμείται τα συμπτώματα της
τοξαιμίας. Ένα καλό μείγμα, που προτείνουμε
ανεπιφύλακτα για άριστα αποτελέσματα, είναι

το Π-200 (σε μορφή pellets), που είναι πλήρες
και ισορροπημένο σε ενέργεια με τις απαραί-
τητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, σε συνδυασμό
με χορήγηση σανού. Το μείγμα και ο σανός
πρέπει να χορηγούνται τακτικά για να απο-
φεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης ασθένειας
ή εντεροτοξαιμίας, εξαιτίας ασταθούς δια-
τροφής. Μία καλή ποσότητα είναι το μισό
κιλό ισορροπημένο μείγμα την ημέρα (πε-
ρισσότερο για τις μεγαλύτερες προβατίνες).
Στο διάστημα αυτό, πρέπει να προσέχετε τις
εξασθενημένες προβατίνες που απομακρύ-
νονται από την τροφή ή στέκονται σαν ζαλι-
σμένες. Η έλλειψη άσκησης συμβάλει στην
εκδήλωση πολλών προβλημάτων. Αν χρει-
άζεται, επιβάλλετέ τους την άσκηση, σκορ-
πίζοντας το σανό σε διάφορα καθαρά σημεία
του βοσκότοπου, μια φορά την ημέρα, ώστε
να τις αναγκάσετε να σηκωθούν να περπα-
τήσουν. 

Στάδιο γαλακτοπαραγωγής 
Στο πρώτο στάδιο της γαλακτοπαραγωγής,
που συμπίπτει με χειμερινούς μήνες, τα ζώα
ή δε θα έχουν καθόλου βοσκή ή αυτή θα είναι
περιορισμένη. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει
να τους χορηγείται σανός και ισορροπημένο
μίγμα γαλακτοπαραγωγής, που υπολογίζεται
στα 600 g ανά ένα κιλό γάλακτος. Θα πρέπει
στη διατροφή τους να συμπεριλαμβάνονται
αναλογικά βοσκή ή σανός και οπωσδήποτε
ένα καλό, ισορροπημένο μίγμα γαλακτοπα-
ραγωγής. Αν οι προβατίνες είναι υψιπαρα-
γωγικές, τότε πρέπει να τους χορηγείται και
επιπλέον μίγμα γαλακτοπαραγωγής, ανάλογα
με την επιπλέον ποσότητα γάλακτος που μπο-
ρούν να παράγουν (για κάθε κιλό γάλακτος
αντιστοιχούν 500 g ισορροπημένου μίγμα-
τος).

«Οδηγός» για τη διατροφή των αιγοπροβάτων

Η σωστή σίτιση στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης
Η ανεπαρκής σίτιση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες της εγκυμοσύνης (5 ή 6 για τις προβατίνες με
δίδυμα) επιφέρει: 
4 Μικρό βάρος. 
4Περιορισμένα αποθέματα λίπους στα νεογέννητα αρνιά, φαινόμενο που καταλήγει σε περισσότερους

θανάτους από το ψύχος και την έκθεση. 
4Μικρή εριοπαραγωγή των αρνιών αυτών που ενηλικιώνονται. 
4Αυξημένες πιθανότητες τοξαιμίας στην εγκυμοσύνη. 
4Μικρή περίοδο κύησης και ορισμένους πρόωρους τοκετούς. 
4Καθυστέρηση της παραγωγής γάλακτος, η οποία επιπλέον είναι περιορισμένη. 
Αντίστοιχα, η υπερβολική σίτιση μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ανάπτυξη στα αρνιά και να κάνει
την προβατίνα υπέρβαρη, κάτι που επιφέρει σοβαρά προβλήματα τοκετού. 

Η ορθή διατροφή 
των προβατίνων πρέπει
να στηρίζεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό στην
εμπειρία του κάθε
κτηνοτρόφου

▶
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Διαγωνισμός καινοτομίας στη διατροφή
Τον 5ο Εθνικό Διαγωνισμό
Οικολογικών-Καινοτόμων
Προϊόντων Διατροφής
«ECOTROPHELIA 2015»
προκήρυξε ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Βιομηχανιών
Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, ο
διαγωνισμός, που πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο των
δράσεων της ελληνικής τε-
χνολογικής πλατφόρμας
«Food for Life», έχει πλέον
αναδειχθεί σε θεσμό για την
πανεπιστημιακή-ερευνητική
κοινότητα, αναδεικνύοντας
με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη δυναμική, την και-
νοτόμο σκέψη και την ευ-
ρηματικότητα των νέων
στον κλάδο της αγροβιο-
διατροφής. 
Στο διαγωνισμό μπορούν
να συμμετέχουν φοιτητές
(προπτυχιακοί, μεταπτυχια-
κοί, διδακτορικοί) των τρι-
τοβάθμιων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και ερευνητικών
ινστιτούτων της Ελλάδας,
με στόχο να δημιουργήσουν
καινοτόμα προϊόντα δια-
τροφής (τρόφιμα ή ποτά),
με βασικό γνώρισμα στοιχεία

οικολογικής καινοτομίας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό είναι η παρουσίαση
ενός τελικού προϊόντος που
τίθεται σε γευστική δοκιμή
και που δεν έχει κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά. Υπάρχει
δυνατότητα τα προϊόντα που
συμμετέχουν στο διαγωνι-
σμό να έχουν προκύψει από
τη συνεργασία φοιτητών με
εταιρείες τροφίμων και πο-
τών. Η συμμετοχή στο δια-
γωνισμό γίνεται μέσω ομά-
δων, δύο έως δέκα ατόμων,
που προέρχονται από το ίδιο
ή διαφορετικά πανεπιστη-

μιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. 
Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό οι καταληκτικές
ημερομηνίες είναι: 
8 Παρασκευή 13 Μαρ-
τίου 2015: Αποστολή τε-
χνικού φακέλου με συμ-
πληρωμένα τα υποχρεωτικά
στοιχεία. 
8 Δευτέρα 1η Ιουνίου
2015: Αποστολή αναλυτι-
κού τεχνικού φακέλου στα
αγγλικά.
8 Τετάρτη 24 Ιουνίου
2015: Τελετή απονομής
βραβείων. 
Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός,
όπου θα συμμετέχουν οι νι-

κητές όλων των χωρών,
θα πραγματοποιηθεί στο Μι-
λάνο στις 4-6 Οκτωβρίου
2015, στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Έκθεσης Τροφίμων
και Ποτών «EXPO 2015:
Feeding the Planet, Energy
for Life». 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, καθώς και για τα έντυπα
του διαγωνισμού οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επι-
σκεφθούν την ιστοσελίδα
του ΣΕΒΤ (www.sevt.gr) ή
να επικοινωνήσουν με τη
δρ. Φ. Σάλτα (τηλ: 210/
6711177, 6723215, e-mail:
fotsal@sevt.gr). 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανανέωση αδειών
άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου,
όσον αφορά το ζήτημα φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, εκδόθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση
αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, με εντολή του
υφυπουργού Γεράσιμου Γιακουμάτου. 
Ειδικότερα, για την ανανέωση των αδειών υπογραμ-
μίζεται ότι η κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση,
ενώ η ένταξη όσων έχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε ρυθμίσεις απο-
πληρωμής (των 72-100 δόσεων) είναι στοιχείο που
καλύπτει την απαίτηση της παρ. 5 του άρθρου 22 του
Ν. 4264/2014. 
Επίσης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για τους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ η επίδειξη του βιβλιαρίου
ασφάλισής τους αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ασφά-
λισής τους, ενώ οι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να
προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα, αρκεί να
καταθέσουν τη βεβαίωση ότι λαμβάνουν σύνταξη. 

Ανανέωση αδειών
για υπαίθριο εμπόριο

«Η ενίσχυση της παραγωγής τοπικών
αγροτικών προϊόντων, είναι μονόδρομος
για την επιβίωση των ορεινών οικισμών
του Νομού Θεσσαλονίκης. Με τη δημιουργία
Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, όπως
θα μπορούσαν να είναι κτηνοτροφικά
προϊόντα του Σοχού ή η ρίγανη της Μαυ-
ρούδας, μπορούμε να συγκρατήσουμε
τους νέους στα ορεινά χωριά και να ανοί-
ξουμε νέες διεξόδους». Αυτό δήλωσε ο
υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. Παναγιώτης Δαϊκούδης, έπειτα
από περιοδεία που πραγματοποίησε σε
Σοχό, Ασκό και Αρέθουσα.  
Ο κ. Δαϊκούδης συζήτησε τις σημαντικές
δυνατότητες αξιοποίησης των τοπικών
αγροτικών προϊόντων με κατοίκους της
Μαυρούδας και του Σκεπαστού, που ζητούν

να αναγνωρισθεί η μοναδικότητα της ρί-
γανης, δημιουργώντας νέες θέσεις ερ-
γασίας. 

Στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
έφτασε επιστολή του Αγροτικού Κόμματος
Ελλάδας-ΑΚΕ, που δηλώνει την υποστήριξή
του προς το ΚΚΕ στις εκλογές της 25ης Ια-
νουαρίου. Στην επιστολή του ΑΚΕ, την οποία
υπογράφουν ο γενικός γραμματέας Βασίλης
Γκίκας και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής
Γιώργος Μαργαρώνης, αναφέρεται ότι η
απόφαση στήριξης του ΚΚΕ ελήφθη στην
έκτακτη συνεδρίαση της Κ.Ε. του Αγροτικού
Κόμματος Ελλάδας. 
Επίσης, καλούνται οι Έλληνες αγρότες να
υπερψηφίσουν πανελλαδικά τους συνδυα-
σμούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας,
«στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αντίστασης και
πάλης στα σχέδια της ΕΕ, του ΔΝΤ, των τρα-
πεζιτών και του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου». 
«Δηλώνουμε ότι τα στελέχη και μέλη του

ΑΚΕ θα δώσουν τη μάχη μαζί με το ΚΚΕ για
το κτίσιμο ενός Πλατιού, Λαϊκού Αγροτοερ-
γατικού Μετώπου, βάζοντας έτσι φραγμό
στα σχέδια των κεφαλαιοκρατών, για μια
ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική Ελ-
λάδα», καταλήγει η επιστολή.

Στηρίζει ΚΚΕ το Αγροτικό 
Κόμμα Ελλάδας

Ανάπτυξη μέσω αγροτών 
για τους ορεινούς οικισμούς
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Τεχνογνωσία για την παρασκευή
του σαλαμιού αέρος «δια ελιάς
και αέρος» παρείχαν επιστή-
μονες του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε με-
γάλη βιομηχανία παραγωγής
αλλαντικών της Σερβίας, η οποία
θα παράγει μεγάλες ποσότητες
σαλαμιού αέρος χωρίς συντη-
ρητικά, με χρήση πολυφαινόλης
ελιάς, που θα εξάγεται για τον
σκοπό αυτό από ελληνική εται-
ρεία, με έδρα τη Λάρισα.
«Πρόκειται για ένα σαλάμι αέρος,
δηλαδή ένα κρεατοσκεύασμα υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, που πα-
ράγεται με ζύμωση από χοιρινό
κρέας, αλλά δεν περιέχει ούτε ίχνος
από τα συντηρητικά που συνήθως
αναγράφονται στην ετικέτα των
συμβατικών προϊόντων αυτής της
κατηγορίας που κυκλοφορούν στη
διεθνή αγορά», αναφέρει στο Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ανα-
πληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσ-
σαλίας Κωνσταντίνος Πετρωτός,
εξηγώντας την ιδιαιτερότητα του
προϊόντος «δια ελιάς και αέρος»,
το οποίο ανέπτυξε το Τμήμα Τε-
χνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσ-
σαλίας σε συνεργασία με το Ερ-
γαστήριο Μηχανικής Τροφίμων και
Βιοσυστημάτων (www. Fabe.gr)
του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων. 
Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί ο κ.
Πετρωτός, στη συνταγή του «δια
ελιάς και αέρος» δεν περιέχονται
καθόλου νιτρώδη, όπως στα συμ-
βατικά σαλάμια, και καθόλου άλατα
του ασκορβικού οξέος, αλλά αυτά
υποκαθίστανται πλήρως με φυσικό
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα, που
παράγεται από τα φυτικά νερά του
ελαιοτριβείου και έχει αντιοξει-
δωτικές και αντιμικροβιακές ιδιό-
τητες ανώτερες από τα χημικά συν-
τηρητικά και πρόσθετα χωρίς να
έχει τις αντίστοιχες παρενέργειες. 
Τα νιτρώδη που προστίθενται στα
συμβατικά σαλάμια σαν αντιμικρο-
βιακά και ενισχυτικά του ερυθρού
χρώματος, σχηματίζουν με την κα-

τανάλωσή τους νιτροζαμίνες στον
ανθρώπινο οργανισμό, που απο-
τελούν υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα
για πρόκληση καρκίνου του στο-
μάχου, εξηγεί ο αναπληρωτής κα-
θηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
Αντίθετα, η προστιθέμενη σκόνη
εκχυλίσματος πολυφαινόλης ενερ-
γοποιεί τα χρήσιμα γαλακτικά βα-
κτήρια, δημιουργώντας προϋπο-
θέσεις για καλύτερη χώνευση στο
στομάχι του καταναλωτή και στον
γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ εξου-
δετερώνει τυχόν βλαβερούς πα-
θογόνους και αλοιογόνους μικρο-
οργανισμούς, όπως τα κλωστρήδια
και οι ψευδομονάδες. 
«Το προϊόν έχει σημαντική αντιο-
ξειδωτική προστασία όσον αφορά
την τάγγιση του λίπους του και
πολύ ωραία γεύση, λόγω των
αρωμάτων της καλύτερης ζύμωσης
που παράγει η ενισχυμένη από την
πολυφαινόλη γαλακτική χλωρίδα»,
σημειώνει ο κ. Πετρωτός. 

Ευτύχημα 
από… ατύχημα

Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε με
άλλο, αρχικά, στόχο. Συγκεκριμένα,
εδώ και μία οκταετία, το Εργαστήριο
Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυ-
στημάτων τού Τμήματος Μηχανικής
Βιοσυστημάτων, άρχισε μία ερευ-
νητική προσπάθεια, η οποία είχε
ως σκοπό την ολική αξιοποίηση
των φυτικών νερών του διαχω-
ριστή decanter των ελαιοτριβείων,
με σκοπό την αποφυγή παραγωγής

κατσίγαρου. Η προσπά-
θεια αυτή στόχευε στον διαχωρισμό
των υψηλής προστιθέμενης αξίας
πολυφαινολών, με σκοπό να χρη-
σιμοποιηθούν ως φυσικά αντιο-
ξειδωτικά σε τρόφιμα και για πα-
ραγωγή συμπληρωμάτων διατρο-
φής, λόγω των αποδεδειγμένων
επιστημονικά θετικών επιδράσεων
στην ανθρώπινη υγεία σαν προ-
στατευτικά ενάντια στις καρδιαγ-
γειακές παθήσεις και στην πρόληψη
του καρκίνου. 
Στην πορεία της ερευνητικής προ-
σπάθειας, σύμφωνα με τον κ. Πε-
τρωτό, αναπτύχθηκε μία βελτιω-
μένη «πράσινη» τεχνολογία δια-
χωρισμού και παραγωγής τελικού
προϊόντος σε μορφή σταθερής
σκόνης, με νανοδιασπορά των πο-
λυφαινολών ώστε να εμφανίζουν
υψηλή δραστικότητα. Παράλληλα,

άρχισε και η συνεργασία με την
ερευνητική ομάδα του βιοτεχνο-
λόγου Ιωάννη Γιαβάση και δοκι-
μάστηκε το προϊόν σαν προσθήκη
σε γιαούρτι, στο πλαίσιο ενός μικρού
ερευνητικού προγράμματος που
χρηματοδότησε η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Από τις πρώτες δοκιμές, όπως
εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής

στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, παρατηρήθηκε
ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με τη
δράση της πολυφαινόλης στα γα-
λακτικά βακτήρια, που αντί να κα-
ταστέλλονται από την παρουσία
της διεγείρονταν και παρήγαγαν
υψηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού
οξέως, επιταχύνοντας τη διαδικασία
παραγωγής του γιαουρτιού και
προστατεύοντάς το από το ανεπι-
θύμητο ξίνισμα κατά την συντήρηση
του. 
Τα συμπεράσματα αυτά, που ήταν
πρωτοφανή σε διεθνές επίπεδο,
κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας και έγινε η αναλογική
σκέψη να χρησιμοποιηθούν οι πο-
λυφαινόλες και σε ζυμούμενα αλ-
λαντικά με γαλακτικές καλλιέργειες,
με αποτέλεσμα να προκύψει, ύστερα
από δύο χρόνια επιπλέον έρευνας,
το «δια ελιάς και αέρος», που βα-
σίζεται στην αρχική αυτή ανακάλυψη
για τη θετική δράση των πολυφαι-
νολών και ιδιαίτερα των νανοεν-
θυλακωμένων στα γαλακτικά βα-
κτήρια και την αντίστοιχα αντιμι-
κροβιακή δράση τους εναντίον πα-
θογόνων και αλλοιογόνων μικρο-
βίων. 

Σαλάμι «δια ελιάς και αέρος»
στη Σερβία μέσω Λάρισας

Πρόκειται για ένα σαλάμι αέρος που παράγεται
με ζύμωση από χοιρινό κρέας, αλλά δεν περιέχει
ούτε ίχνος από τα συντηρητικά που συνήθως
αναγράφονται στην ετικέτα των συμβατικών
προϊόντων αυτής της κατηγορίας

Η Πολιτεία, εκτιμά ο κ. Πετρωτός, πρέπει να δώσει μεγαλύτερο προβάδισμα στην
έρευνα και στην καινοτομία, ενισχύοντας τόσο τα ιδρύματα έρευνας όσο και τις
επιχειρήσεις που θα ήταν διατεθειμένες να προσλάβουν ερευνητικό προσωπικό
και να επενδύσουν στην έρευνα, δίνοντας και καθαρά φορολογικά κίνητρα. Όπως
επισημαίνει, «αυτό θα σταματούσε τη μόνιμη διαρροή νέων ταλαντούχων ανθρώπων
προς το εξωτερικό». 
Το προϊόν «δια ελιάς και αέρος» έχει βρει ήδη την πορεία του στην αγορά, καθώς
βιομηχανία με έδρα την Καρδίτσα το παράγει και το διανέμει και αυξάνει συνεχώς
την παραγωγή της με νέες επενδύσεις σε θαλάμους ωρίμανσης.

«Να στηριχθεί η έρευνα»

▶
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 68 τ.μ., πλησίον
πλατείας Ιλίου, 1oυ ορόφου, φρεσκο-
βαμμένο, φωτεινό, διαμπερές, σε καλή
τιμή. Τηλ. 697/0398675. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Oικόπεδο 525 τ.μ.,
τιμή 20.000 ευρώ. Τηλ. 6983/725039. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Δύο αγροτεμάχια 5 και 7 στρέμματα,
στο δίκτυο ποτίσματος, Κύμινα Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6948/98779 (κ. Δη-
μήτρης). 

Αγρός με δίκτυο ύδρευσης (ποτιστικός)
στον κάμπο Κλημεντίου Ορεινής Κο-
ρινθίας, 8 στρέμματα. Tιμή 20.000
ευρώ (συζητήσιμη). Tηλ.2742/022015
-6942/682455 (κ. Σπύρος). 

Αγροτεμάχιο, επίπεδο, γόνιμο, περι-
φραγμένο, δίπλα σε ασφάλτινο επαρ-
χιακό δρόμο, 30 στρέμματα, κατάλληλο
για κάθε χρήση. Περιοχή Αθήναιον Τρι-
πόλεως. Τηλ. 6946/086912. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ζευγάρι νέων καλλιερ-
γητών μανιταριού στην Αττική, αγρο-
τεμάχιο ποτιστικό, 4-6 στρέμματα για
συνεχή μίσθωση. Τηλ. 210/7770802,
6970/21777. 

Οκτώ στρέμματα, με πολύ νερό, στην
περιοχή Μαρκόπουλου, Βραυρώνα,
Αττική. Τηλ. 210/6644208 και 6944/
157737. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

Διατίθεται αγρόκτημα, 80 στρεμμάτων,

ενιαίο, καλλιεργήσιμο, εξαιρετικής φυ-
σικής ομορφιάς και αγροτουριστικού
ενδιαφέροντος. Αρδευόμενο ολόκληρο
από δική του γεώτρηση και πηγή. Δε-
χόμαστε προτάσεις αξιοποίησης και πι-
θανής συνεργασίας για εκμετάλλευση.
Περιοχή Καλαβρύτων. Τηλ. 6974/271143.

Για συνεργασία διατίθενται 100 στρέμ-
ματα χωράφια για γεωργικές καλλιέρ-
γειες και εκτροφείο θηραμάτων. Τηλ.
6909/195707.

Στην επαρχεία Καλαβρύτων, χωριό
Πάος, διατίθεται αγρόκτημα 80 περίπου
στρεμμάτων, ενιαίο, αρδευόμενο, ολό-
κληρο από δική του γεώτρηση και φυ-
σική πηγή. Δεχόμαστε σοβαρές προ-
τάσεις αξιοποίησης και πιθανής συ-
νεργασίας για εκμετάλλευσή του. Πλη-
ροφορίες 6974/271143 και 26920/
71655. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσοξύλων,
2.500 τ.μ., στον παράδρομο Θεσσαλο-
νίκης-Χαλκιδικής (Κάτω Σχολάρι), με
αποθήκες, γραφεία, έκθεση, φορτηγάκι,
πελάτες, λόγω συνταξιοδότησης. Τη-
λέφωνο: 6972/727826.

ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται επιχείρηση φυτώριο
σε κεντρικό δρόμο. Πληροφορίες
22210/22305 και 6951/366027. 

ΔΙΑΦΟΡA

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ προς πώληση ΖΕΑ, βιο-
λογικής καλλιέργειας, τύπου FARRO
(Triticum dicoccum), προς σπορά ή
αλεύρι. Τηλ. 6977/673262. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κριθάρι και σιτάρι για άλεση

και παξιμάδια, περιφέρεια Αρκαδίας.
Τηλ. 2710/232115. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στο Ναύπλιο κατοικία για
παραχώρηση, χωρίς μίσθωμα, καλύ-
πτοντας τα πάγια έξοδα. Τηλ.
6982/182059.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από
οργανισμό ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με
τίτλο «ηλιακό ενθέμιο ξηράνσεως στα-
φίδας και άλλων προϊόντων». Διεθνής
ταξινόμηση, όλα τα κατά νόμου επι-
συναπτόμενα έγραφα. Τηλ. 210/8825913
και 6943/448420. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος στο
Κιλκίς, τύπου πατενίδη, C90, 300 Μ.,
2 χρόνων, με πολυμπέκ, φάρδους 54
μέτρων και έξτρα καρότσι για πεκ,
7.400 ευρώ. Τηλ. 6976/76091.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βρώμη. Τηλ. 6972/810885. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κλούβες και τελάρα BINS.
Tηλ. 6976/413663. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο αερόθερμα 250.000
θερμίδες το καθένα, κατάλληλα για
θερμοκήπια, στάβλους, πτηνοτροφεία
κλπ.. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 69320/76272.

ΖΗΤΕIΤΑΙ για αγορά καλλιεργήσιμη γη
στην περιοχή Μεσολογγίου, από 20
έως 100 στρέμματα. Τηλ. 6980/505080.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρεβίθια, ποικιλίας ΘΗΒΑ,
καθαρισμένα, κατάλληλα για σπόρο ή
για φαγητό. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες 6974/318604 (κ. Από-
στολος).  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζέα, βιολογικής καλλιέργειας,
τύπου farro, προς σπορά ή αλεύρι. Τηλ.
6977/673262. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην Κρήτη 500 ελαι-
όδεντρα κορωνέικα σε 9 τοποθεσίες
με δίκτυο άρδευσης σε 30 περίπου
στρέμματα και 20 στρέμματα χωρίς
δέντρα. Επίσης, σπίτι με 2 δωμάτια
κουζίνα, WC με 500 τετραγωνικά οι-
κόπεδο. Πληροφορίες: 2310/623143,
6977/797725.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι Ζέα, βιολογικής καλ-
λιέργειας, σε καλή τιμή, Τρίκαλα. Τηλ.
6978/770776. 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ζέα, βιολογικής καλλιέρ-
γειας, τύπου Farro (triticum dicoccum),
προς σπορά ή αλεύρι. Τηλ. 6977/673262.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πιστοποιημένες ποικιλίες
καρυδιάς, τσάντλερ και φρανκέτ. Τηλ.
6987/300767. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ενσίρωμα μηδικής, αρίστης
ποιότητας, σε σάκους των 40 κιλών,
από παραγωγό. Τηλ. 6974/320030. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρύδια σπιτικά, βιολογικά,
από την Κρήτη, από μικροπαραγωγό,
δίνονται σπασμένα ή άσπαστα. Περιοχή
Αθήνα. Τηλ. 6938/285535. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουβάς, ειδικός για belarus,
ενισχυμένος μαζί με τις βάσεις. Τηλ.
6944/270584.

ΖΩΑ

ΠΩΛOYNTAI ελληνικά ποιμενικά τσο-
πανόσκυλα, κουτάβια καθαρόαιμα, από
μάνα 50 κιλά και πατέρα 70 κιλά, άριστοι
φύλακες και κοπαδιού. Τηλ. 6939/036437.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αρνιά ασάφ γαλακτοπα-
ραγωγής, περιοχή Κεφαλονιάς. Τηλ.
6942/431447.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατσίκια Αλπίν, περιοχή
Μεσογείων. Τηλ. 6993/672622. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ άλογα χάλφιγκερ και μια
ντόπια Αραβάνα φοράδα ή ανταλλάσ-
σονται με άλλα ζώα (πρόβατα, γίδια,
μοσχάρια). Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ:
6972/731703. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρμεκτήριο αιγοπροβάτων,

24 θέσεων. Τηλ. 6931/919710. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγάκι Mazda B1600,
135.000 χλμ. με μετατροπή, μόνο 3.500
ευρώ. Τηλ. 6972/727826.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος, δύο
χρόνων, στο Κιλκίς, τύπου πατενίδη,
Φ90 300 μέτρων, μαζί με πολυμπέκ,
φάρδους 54 μέτρων. Και έξτρα καρότσι
για μπεκ. Τιμή: 7.400 ευρώ. Τηλ.
6976/760915. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυλινδρόμυλος 4 κυλίνδρων,
στην περιοχή της Τριπόλεως. Τηλ.
2710/232115 και 6974/714592. 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Από εταιρεία λιπασμάτων ζητούνται 2
γεωπόνοι: Α. Γεωπόνος – Πωλητής με
εμπειρία στον κλάδο πέραν των 5
ετών.Περιοχή ευθύνης: Δυτική Ελλάδα
με προτεινόμενη διαμονή Αχαΐα – Βάρδα
– Ηλεία. Β. Γεωπόνος γραφείου με δια-
μονή στην Αθήνα. Ταλαντούχος, με θέ-
ληση για εργασία, πολύ καλά Αγγλικά,
προγράμματα υπολογιστών. Αποστολή
βιογραφικών στο: greeklifert@gmail.com. 

Οδηγός με πολυετή πείρα στις διανομές,
με επαγγελματικό δίπλωμα Δ’, ζητά
εργασία. Τηλ. 697/0398675. 

Αναλάμβάνω ανακαινίσεις χώρων και
ελαιοχρωματισμούς σε χαμηλές τιμές.
Τηλ. 6977/893876.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Έλληνας επαγγελματίας
κατασκευάζει κεραποσκεπές, γυψο-
σανίδες, πέργκολες, χαγιάτια κ.λπ. σε
χαμηλές τιμές. Τηλ. 6984/290116. 

Κυρία ζητά εργασία στο Ναύπλιο. Μα-
γείρεμα, εξωτερικές εργασίες και συν-
τροφιά ηλικιωμένων. Τηλ. 6982/182059. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 24ωρη φροντίδα
ηλικιωμένου στην περιοχή της Τρίπολης.
Τηλ. 6973/516300. 

Aλουμινάς αναλαμβάνει παντός είδους
κατασκευές - πατέντες. Αυτά που οι
άλλοι δεν μπορούν, εμείς τα μπορούμε!
Προσιτές τιμές. Τηλ. 6977/893876. 

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας στην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
•Τηλ.: 210/9249571-72 -210/7256050 •Fax: 210/9249573 •Ε-mail: info@paragogi.net.



Το μεγαλύτερο μέρος από τα
αναξιοποίητα μέχρι σήμερα
αποθέματα ορυκτών καυσίμων
της Γης καλά θα κάνουν να
μείνουν για πάντα στο υπέδα-
φος, αν η ανθρωπότητα θέλει
να αποφύγει να κλιμακώσει
σε επικίνδυνο βαθμό την κλι-
ματική αλλαγή και να κρατήσει
την αύξηση της μέσης παγκό-
σμιας θερμοκρασίας έως το
πολύ 2 βαθμούς Κελσίου στη
διάρκεια του 21ου αιώνα. 
Αυτή την προειδοποίηση απηύθυνε
μια νέα βρετανική επιστημονική
μελέτη, που εκτιμά ότι το 82%
του άνθρακα, το 50% του φυσικού
αερίου και το 33% του πετρελαίου
της Γης δεν πρέπει επουδενί να
έρθουν στο φως, αλλιώς η άνοδος
της θερμοκρασίας θα γίνει ανε-
ξέλεγκτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά
για την Ευρώπη είναι: άνθρακας
78%, αέριο 20% και πετρέλαιο
11%. 
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ανα-
νεώσιμων Πόρων του University
College του Λονδίνου, με επικε-

φαλής τον καθηγητή Πολ Έκινς
και τον Κρίστοφ ΜακΓκλέιντ, επε-
σήμαναν πως αυτό, μεταξύ άλλων,
σημαίνει ότι τα κράτη και οι πε-
τρελαϊκές εταιρείες καλά θα έκα-
ναν να ξεχάσουν τη δελεαστική
ιδέα να εξορύξουν τα ορυκτά καύ-
σιμα της Αρκτικής, ενώ παράλληλα
θα έπρεπε να επιβάλουν μεγάλους
περιορισμούς στην χρήση άνθρακα. 

«Όσοι χαράζουν πολιτική, πρέπει
να συνειδητοποιήσουν πως τα
ένστικτά τους να χρησιμοποιήσουν
πλήρως τα ορυκτά καύσιμα στην
επικράτειά των χωρών τους, είναι
τελείως ασύμβατα με τις δεσμεύ-
σεις τους για τον στόχο ανόδου
της θερμοκρασίας το πολύ κατά
2 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε ο
ΜακΓκλέιντ. 

Προηγούμενη μελέτη είχε εκτι-
μήσει ότι τυχόν αξιοποίηση όλων
των αποθεμάτων ορυκτών καυ-
σίμων του πλανήτη μας θα απε-
λευθέρωνε στην ατμόσφαιρα τρι-
πλάσιο άνθρακα (περίπου 3.000
γιγατόνους) από αυτόν (900 έως
1.200 γιγατόνοι) που, σύμφωνα
με τη Διακυβερνητική Επιτροπή
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή,

απαιτείται για να τηρηθεί ο στόχος
των 2 βαθμών. 
Η νέα μελέτη προχωρά σε επιμέ-
ρους εκτιμήσεις και συστάσεις
ανά περιοχή. Έτσι, θεωρεί ότι η
Μέση Ανατολή πρέπει να αφήσει
«ήσυχα» σχεδόν το 40% των απο-
θεμάτων του πετρελαίου της (πά-
νω από 260 δισεκατομμύρια βα-
ρέλια πετρελαίου) και τουλάχιστον
το 60% του αερίου της, ενώ στο
υπέδαφος πρέπει να παραμείνει
ένα πολύ μεγάλο μέρος των τε-
ράστιων αποθεμάτων ορυκτών
καυσίμων της Κίνας, της Ινδίας,
της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Το ίδιο
ισχύει και με το περισσότερο σχι-
στολιθικό αέριο της Ευρώπης,
που παραμένει αναξιοποίητο. 
Το προφανές πρόβλημα είναι ότι
μια τέτοια πολιτικά «ευαίσθητη»
συμβουλή δεν θα αρέσει καθόλου
στις κυβερνήσεις των κρατών,
ανεπτυγμένων και αναπτυσσό-
μενων, που έχουν αποδυθεί σε
μια κούρσα είτε ενεργειακού αν-
ταγωνισμού είτε απόκτησης ενερ-
γειακής αυτάρκειας. 
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Ας αφήσουμε... ήσυχα τα αποθέματα
ορυκτών καυσίμων

Θερμότερο έτος των τελευταίων 125 ετών το 2014!
Το 2014 υπήρξε το θερμότερο έτος
παγκοσμίως μετά το 1891, όπως ανα-
κοίνωσε πρώτη η Ιαπωνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της, η μέση θερμοκρασία στη
Γη πέρυσι ήταν μεγαλύτερη κατά 0,27
βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τον μέσο
όρο της περιόδου 1981-2010 και 0,05
βαθμούς πάνω από το προηγούμενο
ρεκόρ του 2010. 
Η ανακοίνωση επισημοποίησε το ανα-
μενόμενο, καθώς τον Δεκέμβριο ο
Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργα-
νισμός, κάνοντας μια προκαταρκτική
ανάλυση των μετεωρολογικών στοιχείων
για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

2014, είχε εκτιμήσει ότι το περασμένο
έτος προαλειφόταν να γράψει μετεω-
ρολογική ιστορία. 
Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμό-
σφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, που θα δη-
μοσιοποιήσει τη δική της «ετυμηγορία»
αυτές τις μέρες, αναμένεται να καταλήξει
σε παρόμοιο συμπέρασμα. 
Οι υψηλές θερμοκρασίες του 2014 θε-
ωρούνται αξιοσημείωτες, αν ληφθεί
υπόψη ότι ουσιαστικά απουσίαζε το
φαινόμενο του Ελ Νίνιο. Και στα τρία
προηγούμενα έτη που είχαν καταγραφεί
θερμοκρασίες-ρεκόρ (2010, 2005 και
1998), είχε συμβάλει σε αυτό το γεγονός
ότι είχε εκδηλωθεί το Ελ Νίνιο, το

οποίο τείνει να ανεβάζει την παγκόσμια
θερμοκρασία, θερμαίνοντας τα επιφα-
νειακά νερά του ανατολικού Ειρηνικού
Ωκεανού. Όμως το 2014, αν και οι θερ-
μοκρασίες του Ειρηνικού υπήρξαν υψη-
λές, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν
επέτρεψαν στο Ελ Νίνιο να εκδηλωθεί.
«Είναι ασυνήθιστο να καταγράφεται
ζέστη ρεκόρ σε ένα έτος χωρίς ισχυρό
Ελ Νίνιο», δήλωσε ο κλιματολόγος του
πανεπιστημίου Πρίνστον Μάικλ Οπεν-
χάιμερ, πράγμα που, όπως είπε, αποτελεί
άλλη μια υπενθύμιση πως η Γη θερ-
μαίνεται με γοργό ρυθμό. 
Το νέο ρεκόρ του 2014 έρχεται μετά
από μια τουλάχιστον δεκαετία, στην

οποία είχε καταγραφεί επιβράδυνση
στην αύξηση της παγκόσμιας θερμο-
κρασίας, μια τάση που είχε ξεκινήσει
το 1998. Μεταξύ 1951 και 2012 η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε κατά
0,12 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία,
ενώ μεταξύ 1998 - 2012 η αύξηση
ήταν μόνο 0,05 βαθμοί. 
Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν, πάν-
τως, ότι δεν υπήρξε στην πραγματικότητα
ένα «διάλειμμα» στην άνοδο της θερ-
μοκρασίας, απλώς θεωρούν ότι η αυ-
ξημένη θερμότητα «κρύβεται» όλα
αυτά τα χρόνια στους βυθούς των ωκεα-
νών, εκεί όπου η θερμοκρασία δεν
μπορεί να μετρηθεί καλά.

Η αξιοποίησή τους θα κλιμακώσει την κλιματική αλλαγή, προειδοποιούν οι ειδικοί
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Νέο ισχυρό αντιβιοτικό «απαντά»
στα ανθεκτικά μικρόβια

Το πολύ κρύο... αδυνατίζει!

Ένα νέο ισχυρό αντιβιοτικό, το πρώτο
έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, έχουν
στα χέρια τους οι επιστήμονες, που κά-
νουν λόγο για ανακάλυψη που μπορεί
να αλλάξει τους «όρους του παιχνιδιού»,
καθώς αισιοδοξούν ότι θα αποτελέσει
την αιχμή του δόρατος κατά των μι-
κροβίων, που γίνονται ολοένα πιο αν-
θεκτικά στα υπάρχοντα αντιβιοτικά. 
Το αντιβιοτικό, η τειχοβακτίνη, που ανακα-
λύφθηκε σε δείγμα χώματος, μπορεί να
«καθαρίσει» σοβαρές λοιμώξεις από παθο-
γόνα σούπερ-μικρόβια, όπως το MRSA,
χωρίς να συναντήσει αντίσταση και χωρίς
τοξικές παρενέργειες, όπως έδειξαν τα
πρώτα πειράματα σε ποντίκια. Το νέο αντι-
βιοτικό ήταν εξίσου αποτελεσματικό –αν
όχι περισσότερο– με τη βανκομυκίνη, το
ισχυρό αντιβιοτικό τελευταίας καταφυγής
για τους γιατρούς. 
Εντός της επόμενης διετίας θα ακολουθήσουν
δοκιμές σε ανθρώπους, για να επιβεβαιώσουν
την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του
νέου αντιβιοτικού. Οι ερευνητές αισιοδοξούν
πολύ, αν και άλλοι επιστήμονες εμφανίστηκαν
πιο επιφυλακτικοί, καθώς στο παρελθόν
αντιβιοτικά που δεν είχαν παρενέργειες στα
πειραματόζωα, αποδείχτηκαν τελικά τοξικά
στους ανθρώπους. Αν όλα πάνε καλά, το
νέο αντιβιοτικό αναμένεται να είναι διαθέσιμο
στα νοσοκομεία σε 5-6 χρόνια και πιθανόν

αρχικά θα χορηγείται σε ενέσιμη μορφή και
όχι σε χάπι. 
Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα επι-
στημόνων, από πανεπιστήμια και φαρμα-
κευτικές εταιρείες στις ΗΠΑ, τη Γερμανία
και τη Βρετανία. Το νέο αντιβιοτικό ανήκει
σε μια νέα κατηγορία δραστικών ουσιών,
που εξοντώνουν τα βακτήρια, καταστρέ-
φοντας τα περιβλήματα (μεμβράνες) των
κυττάρων τους. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι
θα περάσουν πάνω από 30 χρόνια χρήσης
του νέου φαρμάκου, εωσότου οι παθογόνοι
μικροοργανισμοί αποκτήσουν αντιστάσεις
εναντίον του (αν και το χρονικό αυτό διάστημα
θα εξαρτηθεί τελικά από το πόσο συχνά θα
συνταγογραφείται το νέο φάρμακο, εφόσον
όντως κυκλοφορήσει στην αγορά). 

Το πρώτο αντιβιοτικό ήταν η πενικιλλίνη,
που ανακάλυψε ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ το
1928, απομονώθηκε το 1940 και παρα-
σκευάστηκε μαζικά το 1943. Αν και τις
πρώτες δεκαετίες, ιδίως του ’50 και του
’60, τα αντιβιοτικά έκαναν «θαύματα», τε-
λευταία η αντίσταση των μικροβίων σε αυτά
εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα για την
ιατρική κοινότητα. Μετά το 1987 κανένα
νέο αντιβιοτικό δεν έφθασε στα χέρια των
γιατρών. 

Όλο και πιο ανθεκτικές
οι λοιμώξεις

Οι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις,
όπως από το σούπερ-βακτήριο MSRA και
τη φυματίωση, σκοτώνουν πλέον περίπου

700.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, γι’ αυτό
οι γιατροί επείγονται για νέα φάρμακα,
προτού η κατάσταση ξεφύγει από κάθε
έλεγχο, όπως έχει προειδοποιήσει ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας. 
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μικρο-
σκοπική συσκευή (iChip), με την οποία απο-
μόνωσαν και καλλιέργησαν μικρόβια που
πήραν από το χώμα και τα οποία εκκρίνουν
τα δικά τους βιολογικά «όπλα», τα αντιβιοτικά.
Η πρωτοτυπία είναι ότι το iChip προσομοιώνει
το φυσικό περιβάλλον των μικροβίων,
πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο έως τώρα. 
Ενώ το χώμα βρίθει μικροβίων και μυκήτων,
μόνο το 1% είχε καταστεί εφικτό να καλ-
λιεργηθούν στο εργαστήριο μέχρι σήμερα,
ώστε να αξιοποιηθούν για τυχόν νέα αντι-
βιοτικά. Όμως, χάρη στη νέα μέθοδο, αυτό
το ποσοστό μπορεί να φθάσει στο 50%. Οι
επιστήμονες αισιοδοξούν ότι τελικά το iChip
θα αποδειχτεί πιο πολύτιμο και από το νέο
αντιβιοτικό, καθώς μπορεί να επιτρέψει την
ανακάλυψη πολλών νέου τύπου αντιβιοτικών
στο μέλλον. 
Το μόνο μειονέκτημα του νέου αντιβιοτικού
είναι ότι φαίνεται να «δουλεύει» σε βακτήρια
«θετικά κατά Γκραμ» (όπως ο σταφυλόκοκκος
MRSA, ο στρεπτόκοκκος και το μυκοβακτήριο
της φυματίωσης), αλλά όχι σε «αρνητικά
κατά Γκραμ» βακτήρια, όπως το κολοβα-
κτηρίδιο (E.coli) και η κλεμπσιέλλα. 

Άλλη μια επιστημονική έρευνα έρ-
χεται να δείξει ότι, πέρα από τα
διάφορα προβλήματα που προκαλεί,
το πολύ κρύο έχει και μια ωφέλιμη
παρενέργεια: βοηθάει στο αδυνά-
τισμα. 
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε
νέα αμερικανική μελέτη, που βα-
σίστηκε σε πειράματα με ποντίκια
και δείχνει ότι η συχνή έκθεση
ενός οργανισμού σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες βελτιώνει τον τρόπο
που γίνεται ο μεταβολισμός των
λιπών, μετατρέποντας το επιβλαβές
λευκό λίπος σε πιο υγιές καφέ
λίπος. Με αυτό τον τρόπο, προ-
στατεύεται κανείς από την παχυ-

σαρκία, αλλά και από μεταβολικές
διαταραχές, όπως ο διαβήτης. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η
έκθεση σε κρύο περιβάλλον αυξάνει
τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης (Zfp516),
η οποία είναι ζωτική για τη δημι-
ουργία καφέ λίπους, του είδους
εκείνου του λίπους στο σώμα, που
«γεννά» εσωτερική θερμότητα. Η
ίδια πρωτεΐνη, μετά από τη συχνή
έκθεση στο κρύο, βοηθά το λευκό
λίπος (που αποθηκεύει ενέργεια
και ευθύνεται κυρίως για το πάχος)
να μεταμορφώνεται σε καφέ λίπος
(που καίει την αποθηκευμένη ενέρ-
γεια), με αποτέλεσμα ο οργανισμός
να θερμαίνεται και παράλληλα να

χάνει βάρος. Τα πειράματα έδειξαν
ότι τα ποντίκια με υψηλή ποσότητα
της εν λόγω πρωτεΐνης, λόγω της
παρατεταμένης έκθεσής τους στο
κρύο, έβαλαν κατά μέσο όρο 30%
λιγότερο βάρος, σε σχέση με τα
ποντίκια που περνούσαν μια χαρά
μέσα σε ζεστό περιβάλλον. Παρόλο
που και οι δύο ομάδες πειραματό-
ζωων διατρέφονταν επί ένα μήνα
με τροφές πλούσιες σε λιπαρά, η
ομάδα που κρύωνε, πάχυνε λιγό-
τερο. 
Όταν οι ερευνητές προκάλεσαν γε-
νετική τροποποίηση σε μερικά πον-
τίκια, ώστε να εξουδετερώσουν το
γονίδιο που παράγει την πρωτεΐνη

Zfp516, τα ποντικάκια δεν ανέ-
πτυσσαν πλέον καθόλου καφέ λίπος.
Από την άλλη, όταν μέσω άλλης
μετάλλαξης τα ποντίκια παρήγαγαν
στον οργανισμό τους περισσότερη
πρωτεΐνη Zfp516, μπορούσαν να
μετατρέπουν πιο εύκολα το λευκό
λίπος σε καφέ και πάχαιναν λιγότερο. 
Τα υψηλότερα επίπεδα καφέ λίπους
αυξάνουν την ευαισθησία του ορ-
γανισμού στην ινσουλίνη, ενώ αν-
τίθετα η αντίσταση στην ινσουλίνη
οδηγεί σε διαβήτη τύπου 2. Συνεπώς,
το καφέ λίπος προστατεύει και από
τον διαβήτη, καθώς μαζί του καίγεται
και η γλυκόζη, μειώνοντας το σάκ-
χαρο στο αίμα. 



Μπορεί οι φυτικές ίνες να μην ανήκουν
στα «θρεπτικά συστατικά», ουσίες, δη-
λαδή, που είναι απαραίτητες για την
ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία του
οργανισμού, αποτελούν, όμως, σημαντικό
στοιχείο της διατροφής μας, καθώς και
σπουδαίο σύμμαχο για τη διατήρηση της
καλής υγείας του οργανισμού μας.

Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Από το www.eligast.gr

Ποιές είναι, όμως, οι πιο συχνές σκέψεις/απο-
ρίες που μπορεί να έχει κάποιος σε σχέση
με τις φυτικές ίνες; Ας τις δούμε μία προς
μία: 

n Τί είναι οι φυτικές ίνες; 
Επειδή οι φυτικές ίνες δεν είναι μια ομοιογενής
τάξη ουσιών, δεν υπάρχει ακόμη ένας κοινά
αποδεκτός ορισμός γι’ αυτό το διατροφικό
στοιχείο. Γενικά, όμως, με τον όρο φυτικές
ίνες εννοούμε το σύνολο των οργανικών
συστατικών των μεμβρανών των φυτικών
κυττάρων και ανήκουν στην κατηγορία των
υδατανθράκων. 
Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν πέ-
πτονται από το ανθρώπινο γαστρεντερικό
σύστημα, λόγω έλλειψης απαραίτητων εν-
ζύμων, με αποτέλεσμα να φθάνουν ανέπαφες
στο παχύ έντερο. Εκεί, κάποιες από αυτές
ζυμώνονται, από τα «φιλικά» βακτήρια που
εποικούν στην περιοχή και παράγονται ωφέ-
λιμες ουσίες, ως παραπροϊόντα της διαδι-
κασίας αυτής. Η διαδικασία που μόλις ανα-
φέρθηκε, έχει ευεργετικές επιδράσεις για
τον ανθρώπινο οργανισμό. 

n Ποιές είναι οι φυτικές ίνες; 
Σε αυτή την τάξη ουσιών περιλαμβάνονται:
οι μη αμυλούχοι πολυσακχαρίτες, όπως η
κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη, τα κόμμεα και
οι πηκτίνες, ολιγοσακχαρίτες, όπως η λιγνίνη
και η ινουλίνη, καθώς και άλλα συστατικά
των φυτών, όπως οι κηροί και η σουβερίνη.
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται ακόμη κι
ένας τύπος αμύλου, που είναι γνωστός ως
«ανθεκτικό». Στο σημείο αυτό θέλουμε να
αναφέρουμε ότι οι φυτικές ίνες, ανάλογα
με τη διαλυτότητά τους στο νερό διακρίνονται
σε 2 υποομάδες: α) τις διαλυτές και β) τις
αδιάλυτες. Στα φυτικά τρόφιμα απαντώνται
και οι 2 υποομάδες. Η αναλογία τους όμως
σε αυτά διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος
και το στάδιο ωρίμανσης του τροφίμου. Η
διάκριση αυτή επίσης, σε κάποιο βαθμό σχε-

τίζεται και με το όφελος που έχει στη διατήρηση
της υγείας, κάθε υποομάδα. 

n Από πού παίρνουμε φυτικές ίνες στη
διατροφή μας; 

Όλα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως
τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα δη-
μητριακά και οι ξηροί καρποί, είναι πολύ
καλές πηγές φυτικών ινών. Και όσον αφορά
στις υπο-ομάδες, τα τρόφιμα που είναι
πλούσια σε αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι τα
δημητριακά πρωινού ολικής άλεσης, τα λα-
χανικά, όπως τα καρότα, το σέλερυ, ο λινα-
ρόσπορος κ.ά., ενώ τροφές, πλούσιες σε
διαλυτές φυτικές ίνες, είναι τα όσπρια, π.χ.
φακές, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το λά-
χανο, το πίτουρο της βρώμης και φρούτα,
όπως τα μήλα, τα βατόμουρα κ.ά. Οι φυτικές
ίνες προκειμένου να εμπλουτίσουν το θρεπτικό
περιεχόμενο ενός τροφίμου ή να βελτιώσουν
την υφή του, χρησιμοποιούνται και ως πρό-
σθετα τροφίμων. 

n Γιατί είναι σημαντικές για την υγεία; 
Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
τους, που αναφέρθηκαν λίγο πιο πάνω, οι
φυτικές ίνες εμπλέκονται σε ποικιλία φυ-
σιολογικών και μεταβολικών λειτουργιών
του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, κάποιες
από τις σημαντικότερες επιδράσεις που φαί-
νεται να έχουν οι φυτικές ίνες για τον αν-
θρώπινο οργανισμό είναι: 

1. Η προαγωγή της ομαλής λειτουργίας
του εντέρου, με πιθανά οφέλη σε δυ-

σκοιλιότητα, αιμορροΐδες, διάρροια, σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου και φλεγμονώδεις νό-
σους του εντέρου (όπως ελκώδη κολίτιδα
και νόσο Crohn).

2. Η διαχείριση/έλεγχος του σωματικού
βάρους (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι

φυτικές ίνες έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν
τον όγκο της τροφής που καταναλώνουμε
χωρίς να προσθέτουν θερμίδες, με συνέπεια
να προκαλούν πιο εύκολα κορεσμό, συμ-
βάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση
της προσλαμβανόμενης τροφής από τον ορ-
γανισμό μας). 

3. Η μείωση της συγκέντρωσης της χο-
ληστερόλης στο αίμα, όταν συνυπάρχει

διατροφή χαμηλή σε λίπος, και έμμεσα η
μείωση του κινδύνου για αθηροσκληρωτικές
επιπλοκές. 

4. Ο έλεγχος των επιπέδων σακχάρου στο
αίμα και πιθανά οφέλη στην πρόληψη

του διαβήτη. 

5. Η συσχέτισή τους με μειωμένο κίνδυνο
για καρκίνο του παχέος εντέρου. 
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Φυτικές Ίνες: Ένα διατροφικό στοιχείο - κλειδί

H σημασία της
ισορροπημένης

διατροφής
Τα οφέλη από την κατανάλωση των φυτικών
ινών είναι πολλά και διαφορετικά. Πώς
μπορεί, όμως, να διασφαλιστεί η επαρκής
πρόσληψή τους; Η απάντηση στο ερώτημα
αυτό είναι η ισορροπημένη διατροφή. Μια
διατροφή δηλαδή, που διασφαλίζει επάρκεια
ενέργειας, με περιορισμένη κατανάλωση
λίπους, αφθονία τροφών φυτικής προέλευσης,
κυρίως ακατέργαστων δημητριακών και
οσπρίων, φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
μέτρια κατανάλωση ξηρών καρπών, κατα-
νάλωση ψαριών και πουλερικών σε εβδο-
μαδιαία βάση και κόκκινου κρέατος μόνο
λίγες φορές το μήνα, με κύρια πηγή λίπους
το ελαιόλαδο, περιορισμένη κατανάλωση
ζάχαρης και επαρκή πρόσληψη υγρών 
(1 ml/1 kcal προσλαμβανόμενης ενέργειας,
π.χ. σε ένα διαιτολόγιο 2.000 kcal αντιστοιχούν
σε 8 ποτήρια υγρών). Με τον τρόπο αυτό,
εκτός από την επαρκή πρόσληψη φυτικών
ινών, διασφαλίζεται και η επάρκεια σε άλλα
συστατικά, που είναι απαραίτητα για την
ομαλή λειτουργία και την καλή υγεία του
ανθρώπινου οργανισμού.

Όλα τα τρόφιμα
φυτικής προέλευσης,
όπως τα φρούτα, τα
λαχανικά, τα όσπρια, 
τα δημητριακά και οι
ξηροί καρποί, είναι
πολύ καλές πηγές
φυτικών ινών

▶



Μανιταρόσουπα με κασκαβάλι και καβρουμαδάκια

Ένα πιάτο με αχνιστή σούπα, με υλικά από την ελληνική γη,
είναι η ιδανική λύση για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Κρύο, καιρός για... σούπες!
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Σούπα με μακαρονάκι, σπανάκι και καπνιστό χοιρινό

Επιμέλεια:

Χρόνος
προετοιμασίας 10’ Χρόνος

μαγειρέματος25’ Χρόνος
αναμονής 0 6

Χρόνος
προετοιμασίας 30’ Χρόνος

μαγειρέματος 30’ Χρόνος
αναμονής 0 2

ΥΛΙΚΑ 
2 κιλά μανιτάρια στρογγυλά (champignon) σε λεπτές
φέτες
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
600 ml ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλο
60 ml οίνος λευκός

60 ml ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
80 γρ. βούτυρο
50 ml κρέμα γάλακτος
100 γρ. τυρί κασκαβάλι, κομμένο σε κυβάκια
100 γρ. καβρουμαδάκια
Αλάτι - Πιπέρι

ΥΛΙΚΑ
500 γρ. σπανάκι (χωριστά τα κοτσάνια με τα φύλλα)
250 γρ. μακαρονάκι με βουβαλίσιο γάλα
100 γρ. ψαρονέφρι (κομμένo σε κύβους)
100 ml ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
1 κρεμμύδι μεγάλο (ψιλοκομμένο)

3 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)
3 φρέσκα κρεμμύδια (κομμένα σε λεπτές φέτες)
2 κ.σ. θυμάρι
1-2 κ.σ. χυμό λεμόνι
50 γρ. γραβιέρα (τριμμένη)
Αλάτι - Πιπέρι

Μια απολαυστική, βελούδινη σούπα για
να μας ζεστάνει και να μας τονώσει!
Bήμα 1: Βάζετε το βούτυρο και το ελαιόλαδο
στην κατσαρόλα και σοτάρετε πρώτα το
κρεμμύδι και στη συνέχεια τα μανιτάρια. 
Bήμα 2: Μόλις πάρουν ωραίο χρώμα, τα
σβήνετε με λευκό το κρασί. Αφήνετε να
εξατμιστεί το κρασί και ρίχνετε αλάτι για
να βγάλουν τα μανιτάρια τα υγρά τους. 
Bήμα 3: Μόλις βγάλουν τα υγρά τους, συμ-
πληρώνετε τα 300 ml από τον ζωμό και τα

αφήνετε για 15' να βράσουν σε χαμηλή
φωτιά με το καπάκι κλειστό. 
Bήμα 4: Στη συνέχεια βάζετε τα μανιτάρια
σ’ ένα μπλέντερ και τα πολτοποιείτε, συμ-
πληρώνοντας λίγο-λίγο τον υπόλοιπο ζωμό
και την κρέμα γάλακτος. 
Bήμα 5: Σερβίρετε σε βαθιά πιάτα, προ-
σθέτοντας ξεχωριστά σε κάθε πιάτο τους
κύβους από το κασκαβάλι και μερικά κα-
βρουμαδάκια. Αρωματίζετε με φρεσκοτριμ-
μένο πιπέρι

Το ζυμαρικό με βουβαλίσιο γάλα και το ψα-
ρονέφρι κάνουν αυτή τη σούπα ξεχωριστή.
Bήμα 1:Βράζετε το μακαρονάκι σε αλατισμένο
νερό για 5-6 λεπτά. Σουρώνετε και κρατάτε 2
ποτήρια από το νερό. Τα ραντίζετε με λίγο λάδι
για να μην κολλήσουν και κρατάτε στην άκρη. 
Bήμα 2: Χοντροκόβετε τα φύλλα και τα κοτσάνια
από το σπανάκι και τα κρατάτε ξεχωριστά. Σο-
τάρετε το ψαρονέφρι με 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε
μεγάλο τηγάνι για 3-4 λεπτά, μέχρι να πάρει
χρώμα. Προσθέτετε το κρεμμύδι, τα κοτσάνια
από το σπανάκι, το σκόρδο, τα φρέσκα κρεμ-

μυδάκια και σοτάρετε για 3-4 λεπτά ακόμα. 
Bήμα 3: Προσθέστε το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι
και 1 ποτήρι από το νερό που κρατήσατε. Ανα-
κατεύετε, σκεπάζετε και αφήνετε να μαγειρευτούν
για 5-6 λεπτά. Βάζετε και τα φύλλα από το
σπανάκι και τα αφήνετε 2-3 λεπτά να μαραθούν. 
Bήμα 4: Προσθέτετε το μακαρονάκι και ½ από
το ποτήρι με τα υγρά που κρατήσατε. Αφήνετε
στη φωτιά για 2 λεπτά περίπου ανακατεύοντας
και κατεβάζετε. Προσθέτετε το υπόλοιπο λάδι,
το χυμό λεμόνι και τη γραβιέρα, αναταράσσετε
το τηγάνι και σερβίρετε με καβρουμαδάκια.

Όλα τα υλικά των συνταγών μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το www.yolenis.com, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό delicatessen.
Εκεί θα βρείτε και βίντεο με τις παραπάνω συνταγές, καθώς και πολλές ακόμα με προϊόντα της ελληνικής γης.

Από 16 έως 36 ώρες παράδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

30/1
30/1 30/1



Τα ελληνικά παραδοσιακά γλυκά, ακο-
λουθώντας τη φιλοσοφία της μεσο-
γειακής διατροφής, είναι απλά στην
παρασκευή και βασίζονται σε αγνά
και φρέσκα υλικά, όπως τα φρούτα,
το μέλι, οι ξηροί καρποί, το σουσάμι
(ταχίνι), το πετιμέζι (μολάσσα) και
το αγνό παρθένο ελαιόλαδο. 
Πεντανόστιμοι πειρασμοί, που δύσκολα
μπορεί κάποιος να τους αντισταθεί, τα ελ-
ληνικά παραδοσιακά γλυκά είναι ιδιαιτέρως
θρεπτικά και υγιεινά, ενώ θα γλυκάνουν
τον ουρανίσκο σας χωρίς πολλές... τύψεις. 

Ο «γλυκός χρυσός»
Το μέλι υπήρξε η πρώτη –και επί μακρόν
μοναδική– γλυκαντική ουσία της ελληνικής
διατροφής. Παραμένει, δε, η πιο πολύτιμη,
απαρχή και βάση της ελληνικής γαστρο-
νομίας, ενώ η γλυκιά του παρουσία αξιο-
ποιείται με φαντασία από ζαχαροπλάστες
και μαγείρους. Η τεράστια ποικιλία των
γλυκισμάτων που βασίζονται στο μέλι,
αποδεικνύει τη σημασία του για τη γα-
στρονομική κουλτούρα του Αιγαίου: με-
λόπιτες, δίπλες, παστέλι, λουκουμάδες,
γλυκές τυρόπιτες με μέλι, μελεκούνια και
γλυκά του κουταλιού. 
Σας προτείνουμε να το απολαύσετε ως
επιδόρπιο με γιαούρτι, σε αφράτους λου-
κουμάδες, σε αμυγδαλένιο μπακλαβά ή
σε μια αρωματική μελόπιτα! 

«Φρουτένιοι» πειρασμοί
Τα φρούτα της ελληνικής γης είναι μία
από τις βασικότερες πρώτες ύλες κατά
την παρασκευή των ελληνικών γλυκι-
σμάτων. Ως αποξηραμένα αποτελούν από
τις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές που
έχετε και την καλύτερη εναλλακτική λύση
έναντι των επεξεργασμένων τροφών με
ζάχαρη. Διάσημα και εκτός των συνόρων
της χώρας είναι οι σταφίδες, τα σύκα, τα
βερίκοκα και τα δαμάσκηνα. 
Ως «γλυκά του κουταλιού» μπορείτε να
τα απολαύσετε σκέτα ή να τα συνδυάσετε
με στραγγιστό γιαούρτι κάθε ώρα της ημέ-
ρας. Θα βρείτε νερατζάκι πράσινο, συκαλάκι,
κυδώνι, σταφύλι, νεράντζι σε ρολλά, περ-
γαμόντο, φράπα, φράουλα, βύσσινο, κεράσι,
καρπούζι, μανταρίνι, κουμ-κουάτ στην
Κέρκυρα και ό,τι άλλο φανταστεί ο νους
σας. Εκτός από φρούτα, γλυκά του κου-
ταλιού φτιάχνονται, επίσης, από λαχανικά,

όπως μελιτζανάκι, ντο-
ματάκι, κολοκύθα, αλλά
και φρέσκους ή και άγου-
ρους καρπούς, όπως κα-
ρυδάκι, κάστανο κ.ά. 
Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε
λεμονανθούς από τη Χίο, αλλά και
γλυκό τριαντάφυλλο από το Μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου στη Λίμνη Δόξα στο
Φενεό (Κορινθία).

Σουσάμι
Βασικό συστατικό σε πολλά παραδοσιακά
γλυκά, το ταχίνι (πάστα σουσαμιού) είναι
ιδιαίτερα γνωστό για τις θρεπτικές του

ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στον χαλβά
από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και σε
πολλά γλυκίσματα της Σαρακοστής, όπως
μπισκότα με ταχίνι, ταχινόπιτα κ.ά. 

Με νησιώτικο αέρα
Τα ελληνικά νησιά, εκτός από τις υπέροχες
παραλίες και μοναδικά μονοπάτια που
διαθέτουν, προσφέρουν υπέροχες γλυκές
λιχουδιές, που πρέπει οπωσδήποτε να
δοκιμάσετε. Διάσημα είναι τα αμυγδαλωτά
των Σπετσών, της Ύδρας και της Άνδρου,
καθώς τα λουκούμια της Σύρου και της
Χίου. Αρωματικά και βελούδινα τα τελευ-
ταία, αφήνουν στο στόμα μοναδική ευχα-
ρίστηση, με τις «κλασικές» γεύσεις ρο-
δόνερου και μαστίχας, αλλά και τις επίσης
υπέροχες essence τριαντάφυλλου, ούζου
και λεμονιού. Ακόμα, δοκιμάστε στην

Κρήτη σκαλτσούνια και
ξεροτήγανο, στη

Σαντορίνη μελι-
τίνια, στη Ρόδο

μελεκούνια,
στην Ανάφη
κουφέτο,
στη Σύρο
χαλβαδόπι-

τα και στα
Επτάνησα

μαντολάτο. 

Γλύκα της
ηπειρωτικής 

Ελλάδας 
Τραγανά, βουτυρωμένα φύλλα κρούστας,
καβουρδισμένοι ξηροί καρποί και αρω-
ματικό σιρόπι: αυτά είναι τα βασικά συ-
στατικά των γλυκών ταψιού με καταγωγή
από τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου
και με ιστορία που χάνεται βαθιά στους
αιώνες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε
το κανταΐφι, τον μπακλαβά, το γαλακτομ-
πούρεκο, τα ροξάκια της Μακεδονίας, το
ραβανί, το σάμαλι, το «γιαννιώτικο», το
κλωστάρι από την Ήπειρο, τα μπουρέκια,
τα τρίγωνα πανοράματος, το σαραγλί, το
εκμέκ, την καρυδόπιτα, τη γιαουρτόπιτα
και άλλα πολλά. 
Σας προτείνουμε να τα απολαύσετε συν-
τροφιά με ελληνικό καφέ στη χόβολη και
παγωτό καϊμάκι.
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«Ταξίδι» στη... γλυκιά πλευρά της Ελλάδας

Πεντανόστιμοι πειρασμοί,
που δύσκολα μπορεί
κάποιος να τους
αντισταθεί, τα ελληνικά
παραδοσιακά γλυκά είναι
ιδιαιτέρως θρεπτικά και
υγιεινά, ενώ θα
γλυκάνουν τον
ουρανίσκο σας χωρίς
πολλές... τύψεις 

▶

Από τις πιο αγαπημένες και παραδοσιακές
γεύσεις του ελληνικού καλοκαιριού είναι το
υποβρύχιο, ένα γευστικό γλύκισμα, με αφράτη,
γλυκιά και πλούσια υφή και υπέροχο φυσικό
άρωμα. Η κλασσική του γεύση είναι εκείνη της
βανίλιας και της μαστίχας, αλλά υπάρχουν και
άλλες, όπως η γεύση τριαντάφυλλο, πικραμύ-
γδαλο, φιστίκι κ.ά. Το μοναδικό άρωμα, η
υπέροχη γεύση και η βελούδινη υφή, σε συν-
δυασμό με παγωμένο νερό, θα συνοδεύσουν
άψογα τα ζεστά απογεύματα του καλοκαιριού! 

«Υποβρύχια» γλύκα!

(ΠΗΓΗ: www.visitgreece.gr)



Χτισμένος στον μυχό του Πα-
γασητικού κόλπου και σε από-
σταση αναπνοής από το βουνό
του Πηλίου, ο Βόλος συνδυάζει
όλη τη γοητεία της θάλασσας
με τη μυστηριακή ομορφιά του
βουνού των Κενταύρων. Η πόλη
συνδέεται με την περίφημη Αρ-
γοναυτική Εκστρατεία, ένα από
τα σημαντικότερα έπη του ελ-
ληνικού μυθολογικού κύκλου.
Ο πλούτος της περιοχής και η με-
γάλη του ιστορία αποτυπώνονται
στην αρχιτεκτονική δομή της πόλης,
που αποπνέει αυτοπεποίθηση και
αρχοντιά. Τα πολλά αρχοντικά, τα
δημόσια μέγαρα, μουσεία, βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις των αρχών
του 20ου αιώνα και ιστορικές εκ-
κλησίες, κάνουν την περιήγηση
στο Βόλο πραγματικά απολαυστική. 
Η θάλασσα δημιουργεί ένα υπέροχο

παραλιακό μέτωπο με γραφικά
μαγαζιά, ανάμεσά τους και τα πε-
ρίφημα τσιπουράδικα, όπου θα
απολαύσετε το παραδοσιακό τσί-
πουρο και ξεχωριστούς θαλασσι-
νούς μεζέδες. Η πεζοδρομημένη
παραλιακή λεωφόρος Αργοναυτών
και το επιβατικό λιμάνι στο δυτικό

άκρο της, με την εκπληκτική θέα
προς το ανοικτό πέλαγος, είναι το
δημοφιλέστερα σημεία συνάντησης
και περιπάτου για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες της πόλης. 

Αξιοθέατα
Τα αξιοθέατα του Βόλου είναι τόσα

πολλά, που θα χρειαστείτε όλες
σας τις δυνάμεις για μια πλήρη
περιήγηση. Αν το περπάτημα σας
κουράζει, μην ανησυχείτε καθόλου:
με ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδη-
λατοδρόμων 10 χλμ. και χιλιάδες
ποδήλατα να κινούνται αθόρυβα
και οικολογικά, το «έργο» σας θα
γίνει πιο ευχάριστο και σίγουρα
πιο ξεκούραστο! 
Τα σπουδαία βιομηχανικά κτίρια,
σημαντικά δείγματα της οικονομικής
άνθησης του Βόλου το α’ μισό του
20ου αι., σίγουρα θα κερδίσουν
την προσοχή σας. Η μεγάλη συ-
νοικία της Νέας Ιωνίας, δημιούρ-
γημα του προσφυγικού πληθυσμού
από τη Μικρά Ασία, έχει διαμορ-
φώσει σε σημαντικό βαθμό τη φυ-
σιογνωμία της πόλης. Τα αστικά
μέγαρα στο κέντρο, προς το λιμάνι
και το σιδηροδρομικό σταθμό,
αλλά και οι εργατικές συνοικίες
στα περίχωρα, αποτελούν ένα
ενιαίο οικιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα
γοητευτικό. 
Οι οδοί Ιάσονος, Δημητριάδος και
Ερμού μαζί με τους κάθετους δρό-
μους (πολλοί από τους οποίους
έχουν πεζοδρομηθεί) συγκροτούν
την «καρδιά» του ιστορικού κέν-
τρου, όπου συγκεντρώνεται το με-
γαλύτερο μέρος της εμπορικής κί-
νησης και της νυκτερινής ζωής,
με πρωταγωνιστές τους φοιτητές
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που
αποτελούν ζωντανό κύτταρο της
πόλης.
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Βόλος: Μυθικός προορισμός

8 Την πεζοδρομημένη λεωφόρο Αργοναυτών, στην οποία ξε-
χωρίζουν η «Αργώ» (στο λιμάνι), έργο του γλύπτη Νικόλα και
«σήμα κατατεθέν» της πόλης, αλλά και το σκαρί της σύγχρονης
Αργούς (κατασκευασμένο κατ’ εικόνα του αρχαίου), ένα σπουδαίο
ναυπηγικό επίτευγμα, που γεμίζει με συγκίνηση τους ρέκτες
της ιστορίας. 
8 Το πανέμορφο κτίριο Παπαστράτου (1926) με την ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική, που σήμερα φιλοξενεί υπηρεσίες και σχολές
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8 Τη συνοικία «Παλιά» στον δυτικό τομέα του Βόλου –
υπολογίζεται πως κατοικείται διαρκώς από το 3000 π.Χ., ενώ
σύμφωνα με μια εκδοχή ταυτίζεται με την αρχαία Ιωλκό– για
να θαυμάσετε τα ρωμαϊκά λουτρά, τα ερείπια του κάστρου (μέσα
6ου αι. μ.Χ.), την οθωμανική πυριτιδαποθήκη (1600), την

πλατεία Αγίων Θεοδώρων και το πρώην εργοστάσιο Τσαλαπάτα
(1925), που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας. 
8 Τη δενροσκεπή πλατεία Ρήγα Φεραίου –τη μεγαλύτερη της
πόλης– με το εντυπωσιακό Δημαρχείο και το κτίριο του Δημοτικού
Θεάτρου με τη μεγαλύτερη σκηνή των Βαλκανίων. 
8 Το μεγάλο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου με την ομώνυμη
εκκλησία (έργο του σημαντικού αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου, 1936)
και το πάρκο Αναύρου με την υπαίθρια γλυπτοθήκη. 
8 Το κινηματοθέατρο Αχίλλειο (1925) σε σχέδια του αρχιτέκτονα
Κ. Αργύρη. 
8 Τον κατάφυτο λόφο Γορίτσας με την ομώνυμη εκκλησιά της
Παναγιάς (1892) στην κορυφή για μια πανοραμική θέα της
πόλης και την Παναγιά της Τρύπας, χτισμένη σε σπηλιά, δίπλα
στη θάλασσα.

(ΠΗΓΗ: www.visitgreece.gr)

Κοντινές εξορμήσεις
Λίγα χλμ. δυτικά της πόλης βρίσκονται
οι αρχαιολογικοί χώροι του Σέσκλου
(ο οικισμός χρονολογείται στο 6000
π.Χ. και είναι ο αρχαιότερος της Ευρώπης)
και του Διμηνίου, που είναι ο πιο γνωστός
προϊστορικός οικισμός της Ελλάδας και
ο σημαντικότερος της νεώτερης Νεο-
λιθικής Περιόδου. 
Προς τα βόρεια και ανατολικά αναπτύσ-
σεται ο επιβλητικός ορεινός όγκος του
Πηλίου, του μυθικού βουνού των θρύλων
και των Κενταύρων, από τα ομορφότερα
και γοητευτικότερα της Ελλάδας. Στο
βουνό υπάρχουν δεκάδες ξακουστά
παραδοσιακά χωριά, χτισμένα με τη
μοναδική πηλιορείτικη αρχιτεκτονική
(τα περισσότερα από τον 15ο-16ο αι.),
ενώ κοντά στο χωριό Χάνια λειτουργεί
σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο. Αξέχαστη
εμπειρία αποτελεί η διαδρομή που ακο-
λουθεί ο θρυλικός «μουτζούρης», το
ατμήλατο τρένο του Πηλίου, (λειτουργεί,
με διαλείμματα, από το 1895 και συνδέει
το χωριό Λεχώνια, κοντά στη θάλασσα,
με το κεφαλοχώρι Μηλιές, σε υψόμετρο
400 μ.). Η πανέμορφη διαδρομή δίνει
την ευκαιρία στους επιβάτες να απο-
λαύσουν το εντυπωσιακό τοπίο του
βουνού, τη θέα στη θάλασσα και τα υπέ-
ροχα ορεινά χωριά. Σημειώνεται, ακόμα,
ότι σε πολλές περιοχές του Πηλίου
πραγματοποιούνται οργανωμένα προ-
γράμματα εναλλακτικού τουρισμού (ιπ-
πασία, πεζοπορία, οικοτουριστικές δια-
δρομές κ.ά.). 
Τους καλοκαιρινούς μήνες θα σας κερ-
δίσουν με τα θέλγητρά τους δεκάδες
μαγευτικές παραλίες στον Παγασητικό
Κόλπο ή προς την πλευρά του Αιγαίου
πελάγους, ενώ πλοία σας μεταφέρουν
στα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόν-
νησος για μια ολοήμερη απόδραση.

Αξίζει να επισκεφθείτε
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Στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου «NAIAS» του Ντι-
τρόιτ, η Hyundai παρουσίασε ένα πρωτότυπο Pick-
Up με την ονομασία HCD-15 Santa Cruz, που δεν
αποκλείεται να παραχθεί μαζικά, αλλά και να που-
ληθεί και εκτός των ΗΠΑ.
Στη «NAIAS» του Ντιτρόιτ που διεξάγεται από τις 12
έως 25 Ιανουαρίου, η Hyundai επιφύλασσε στους επι-
σκέπτες στο περίπτερο της την παρουσίαση ενός ιδιαίτερα
ενδιαφέροντος πρωτότυπου, που συνδυάζει στοιχεία
από τις κατηγορίες των SUV και των Pick-Up. 
Η κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτηρίζει το πρω-
τότυπο «HCD-15 Santa Cruz» ως ένα ελαφρύ ημιφορτηγό
ελευθέρου χρόνου, που είναι σε θέση να προσφέρει ση-
μαντικές λύσεις στους κατοίκους μιας μεγαλούπολης
κατά τις εξορμήσεις τους εκτός αυτής, δεδομένου ότι
είναι σε θέση να μεταφέρει φορτία μεγάλου όγκου και
βάρους στον ανοικτό χώρο φόρτωσής του στο πίσω
μέρος του αμαξώματος. 
Με δυναμική σχεδίαση που βασίζεται σε έντονες ακμές
και καμπύλες και με κυριότερα χαρακτηριστικά του τη
μάσκα σε σχήμα εξαγώνου, αλλά και τις πίσω πλευρικές
θύρες που ανοίγουν με αντίθετη φορά, το νέο αυτό

πρωτότυπο μοντέλο αποτελεί μια πρόγευση της μορφής
που ενδέχεται να έχουν στο προσεχές μέλλον τα off-
road μοντέλα της εταιρείας. 
Παράλληλα, οι διαστάσεις του αμαξώματός του, καθώς
και οι μεταφορικές του δυνατότητες, αν και δεν δίνονται
σαφή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως «μικρές» για τα δε-
δομένα των Pick-Up στην αγορά των ΗΠΑ, γεγονός
που δεν αποκλείει το λανσάρισμά του και σε αγορές
εκτός της Β. Αμερικής, στην περίπτωση που η Hyundai
τελικά αποφασίσει τη μαζική του παραγωγή. 
Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει αυτήν τη πεποίθηση,
είναι και ο 4κύλινδρος κινητήρας με χωρητικότητα
2,0 λτ., που αναλαμβάνει την κίνηση του εν λόγω
πρωτότυπου, αποδίδοντας ισχύ 190 ίππων και ροπή
407 Nm. 
Σχετικά με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα
αναφορικά με τα μηχανικά μέρη του Hyundai HCD-15
Santa Cruz Concept, αξίζει να αναφέρουμε το σύστημα
4κίνησης HTRAC, ενώ χάρη σε ένα ειδικό σύστημα, το
ωφέλιμο μήκος του χώρου φόρτωσης είναι σε θέση
να αυξηθεί όταν οι απαιτήσεις το επιβάλλουν, καθώς
το δάπεδό του μπορεί να είναι συρταρωτό. 

H Toyota διέρρευσε τις πρώτες εικόνες του νέου Tacoma,
που θα παρουσιαστεί επίσημα σε λίγες ημέρες, ενώ αναμένεται
και το νέο Hilux, που ενδεχομένως να παρουσιαστεί προς το
τέλος του έτους. 
Η Toyota έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες της
νέας γενιάς του Tacoma, ενός Pick-Up που διατίθεται στην
αγορά των ΗΠΑ και σε πολλά σημεία του είναι αντίστοιχο με
το Hilux, που πωλείται μεταξύ άλλων και στην ευρωπαϊκή
αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίσημο ντεμπούτο
του Tacoma θα πραγματοποιηθεί στην Έκθεση NAIAS (North
American International Auto Show) του Ντιτρόιτ. 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω μοντέλο,
εκτός του ότι θα εφοδιάζεται με κινητήρες 4 ή 6 κυλίνδρων,
δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. 
Όπως και να έχει, η επόμενη διετία (2015-2016) αναμένεται
να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την αγορά των Pick-
Up σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σημαντικοί εκπρόσωποι
της εν λόγω κατηγορίας ελαφρών επαγγελματικών αναμένεται
να ανανεωθούν πλήρως. 
Αν και από το 1967 που πρωτοπαρουσιάστηκε, το Toyota
Hilux έχει καταφέρει να διαθέσει περισσότερα από 11 εκατ.
οχήματα, καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο
εμπορικά μοντέλα της κατηγορίας του σε παγκόσμιο επίπεδο
και στην ελληνική αγορά, οι υπεύθυνοι της εταιρείας δεν
σκοπεύουν να αφήσουν τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό
να μειώσει τα μερίδια αγοράς του. Για τον λόγο αυτόν ήδη
έχουν ξεκινήσει την εξέλιξη του νέου Hilux και, μάλιστα, ήδη
έχουν παρουσιαστεί αρκετές φωτογραφίες του νέου μοντέλου,
που ήδη υποβάλλεται σε εκτεταμένες δοκιμές εξέλιξης. 

Η Toyota Παρουσίασε 
το Tacoma, 

αναμένεται το Hilux

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net) HCD-15 Santa Cruz: Το πρωτότυπο             

Aνανεωμένο και αναβαθμισμένο           
Το Honda CR-V για το 2015 έρ-
χεται με φρέσκια σχεδίαση, ανα-
θεωρημένη γκάμα κινητήρων
και νέες τεχνολογίες, στοχεύον-
τας να προσελκύσει περισσότε-
ρους αγοραστές. 
Το ανανεωμένο CR-V, που πρόκειται
να κυκλοφορήσει φέτος την Άνοιξη,
υιοθετεί πιο τολμηρή και σπορτίφ
εξωτερική εμφάνιση. Οι πιο αξιο-
πρόσεκτες αλλαγές βρίσκονται στο
μπροστινό μέρος, με ανασχεδια-
σμένους προβολείς που ενώνονται
οπτικά με τη νέα μάσκα. Επιπλέον,
ο νέος προφυλακτήρας και η νέα
ποδιά αυξάνουν το πλάτος του CR-
V υποδηλώνοντας βελτιωμένη ευ-
στάθεια, ενώ παράλληλα χαμηλώ-
νουν το οπτικό κέντρο βάρους. Τέ-
λος, τα ανασχεδιασμένα πίσω φώτα
LED χαρίζουν στο CR-V μια πιο
τρισδιάστατη εμφάνιση. 
Ο στόχος της εταιρείας να δημι-
ουργήσει ένα πιο κομψό και λει-
τουργικό εσωτερικό επιτεύχθηκε
με ένα ανασχεδιασμένο, χρωμιω-
μένο ένθετο που εκτείνεται σε όλο



το πλάτος του ταμπλό και με τη
χρήση υλικών υψηλής ποιότητας
σε βασικές επιφάνειες. Ένα συρό-
μενο υποβραχιόνιο ανάμεσα στα
εμπρός καθίσματα αυξάνει την ευε-
λιξία και άνεση. 

Νέοι, αποδοτικοί 
κινητήρες

Το τετρακίνητο CR-V θα διατίθεται
με έναν ισχυρότερο κινητήρα diesel
και νέο, πιο αποδοτικό αυτόματο
κιβώτιο εννέα σχέσεων, το οποίο
θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του
καλοκαιριού. 
Ο νέος τετρακύλινδρος 1.6 i-DTEC
diesel, της σειράς Earth Dreams
Technology της Honda, αποδίδει
αισθητά υψηλότερη ισχύ από τον
προκάτοχό του, με τις μέγιστες
τιμές ισχύος και ροπής να αγγίζουν
τα 160 PS και 350 Nm αντίστοιχα. 
Ο κινητήρας μπορεί να συνδυάζεται
με δύο κιβώτια: είτε με ένα εξατά-
χυτο μηχανικό για εκπομπές CO2
κάτω των 130 g/km είτε – για
πλήρη αξιοποίηση της απόδοσης

του νέου κινητήρα – με ένα αυτό-
ματο κιβώτιο εννέα σχέσεων. Με
το κιβώτιο εννέα σχέσεων, το CR-
V εκπέμπει κάτω από 135 g CO2/km,
μείωση 20% συγκριτικά με το προ-
ηγούμενο πεντατάχυτο αυτόματο
κιβώτιο. 
Το 2WD diesel CR-V, που διατίθεται
με μηχανικό κιβώτιο, συνεχίζει
τους κινητήρες του τρέχοντος μον-
τέλου. Με τον 1.6 i-DTEC 120 PS,
οι ρύποι του δεν υπερβαίνουν τα
115 g/km. Ο βενζινοκινητήρας 2.0
i-VTEC παραμένει διαθέσιμος με
ισχύ 155 PS, ενώ τώρα πληροί τις
προδιαγραφές Euro 6. 

Τεχνολογία 
infotainment 

Οι Ευρωπαίοι αγοραστές του CR-
V θα έχουν το προνόμιο να απο-
λαύσουν μία από τις πρώτες εφαρ-
μογές του Honda Connect, του και-
νοτόμου, νέου συστήματος info-
tainment της εταιρείας με εφαρ-
μογές για smartphones. 
Το σύστημα προσφέρει μεγαλύτερη

άνεση και συνδεσιμότητα εν κινήσει,
με μία ευρεία γκάμα λειτουργιών
που προβάλλεται σε οθόνη αφής
7 ιντσών. Το Connect παρέχει στους
εμπρός επιβάτες ταχεία πρόσβαση
στα πάντα, από πληροφορίες οχή-
ματος, κάμερα οπισθοπορείας και
μουσική μέχρι συνδεσιμότητα Blue-
tooth για τα τηλέφωνά τους και
συμβατότητα με τεχνολογία Mir-
rorLink. Οι λειτουργίες του νέου
συστήματος περιλαμβάνουν πρό-
σβαση στο internet, εννέα προεγ-
κατεστημένες εφαρμογές –και πρό-
σβαση στο Honda App Center–
προαιρετικό, δορυφορικό σύστημα
πλοήγησης Garmin, απεικόνιση
λειτουργιών ηχοσυστήματος,
AM/FM/DAB και ιντερνετικό ρα-
διόφωνο, διεπαφή τηλεφώνου και
συνδεσιμότητα Bluetooth. 
Επιπλέον προσφέρει κάμερα οπι-
σθοπορείας με οδηγίες παρκαρί-
σματος και μια σειρά πληροφοριών
του οχήματος, όπως χιλομετρητή
ταξιδιού, κατανάλωση και χρόνο
ταξιδιού. 
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Αποζημιώσεις στους επιβάτες, στα πρότυπα των αεροπορικών
εταιρειών επεξεργάζεται η διοίκηση των Συγκοινωνιών
Αθηνών, προκειμένου να εναρμονιστεί με τη σχετική
Κοινοτική Οδηγία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης
«Χάρτας Δικαιωμάτων των Επιβατών», η διοίκηση των
Συγκοινωνιών Αθηνών επεξεργάζεται τη θέσπιση αποζη-
μιώσεων για τους επιβάτες της, στα πρότυπα των όσων
ισχύουν για τις αεροπορικές εταιρείες. 
Συγκεκριμένα, σε δύο περιπτώσεις, οι επιβάτες θα δικαιούνται
αποζημίωση της τάξης των 30 ευρώ ή εισιτηρίων ισόποσης
αξίας. 

Πιο συγκεκριμένα: 
-Όταν η συμπεριφορά των εργαζόμενων στις συγκοινωνίες
δεν είναι σωστή απέναντι στον επιβάτη ή όταν η εξυπηρέτηση
είναι ελλιπής. Βασική προϋπόθεση είναι η καταγγελία να
έχει αποδειχθεί και να υπάρχει καταδίκη του υπαλλήλου
από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
-Όταν σημειώνεται καθυστέρηση στην απάντηση σε αίτημα,
παρατήρηση ή σχόλιο του επιβάτη. Με βάση τα όσα ισχύουν
έως σήμερα, η συγκοινωνιακή εταιρεία που λαμβάνει το
αίτημα, οφείλει να απαντήσει σε διάστημα 30 ημερών. Υπο-
λογίζεται πως καθημερινά κατά μέσο όρο φθάνουν στις
εταιρείες περίπου 50 παράπονα, αριθμός που διπλασιάζεται
σε περιόδους μαζικών αλλαγών στα δρομολόγια ή απεργιών. 
Παράλληλα, η αναθεωρημένη «Χάρτα» θα περιλαμβάνει
και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους επιβάτες, προκειμένου
η συμπεριφορά τους να μην ενοχλεί τους υπόλοιπους
επιβάτες. 
Δεδομένου, επίσης, ότι ένα από τα πιο συχνά παράπονα
των επιβατών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι οι
μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων,
θα εντατικοποιηθεί η αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων,
οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν ουσιαστικά καταργηθεί
τα τελευταία χρόνια, καθώς παραβιάζονται συνεχώς, ενώ
πολλές από αυτές –με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οδό
Πατησίων– έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια πάρκινγκ. 

Αποζημιώσεις στους
επιβάτες των αστικών

συγκοινωνιών

            Pick-Up από τη Hyundai 

           το 2015 Honda CR-V



Με τρία νέα καταστήματα σχεδιάζει να
ενισχύσει το δίκτυό της η αλυσίδα Κων-
σταντινίδης το 2015, επενδύοντας ίδια
κεφάλαια για την επέκτασή της σε πα-
νελλαδική κλίμακα. Η εταιρεία σήμερα
αριθμεί 21 καταστήματα, με πωλήσεις
πάνω από 16 εκατ. ευρώ. Ολα τα κα-
ταστήματα ελέγχονται από την οικογένεια
Κωνσταντινίδη, με στόχο να ελέγχεται
η ποιότητα των προϊόντων που προ-
σφέρεται στον πελάτη καθημερινά. Η
εταιρεία, που διοικείται από την τέταρτη
γενιά της επιχειρηματικής οικογένειας,
απασχολεί περισσότερους από 220 ερ-
γαζομένους και διαθέτει πάνω από 100

είδη στην προϊοντική της γκάμα. 
Από τα τέλη του 2013 έχει εγκαινιάσει
τρία νέα καταστήματα και σχεδιάζει να
προσθέσει άλλα τόσα στο δυναμικό
της το 2015. 
Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2014 άνοιξε
κατάστημα στο Σύνταγμα επί της οδού
Σταδίου, ενώ στα τέλη του 2013 άνοιξε
δύο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. 
Κάθε κατάστημα έχει αυτονομία παρα-
γωγής και η κεντρική φιλοσοφία είναι
να διατηρείται ο χώρος του εργαστηρίου
ανοιχτός, ώστε να παρασκευάζονται
τα γλυκά κυριολεκτικά μπροστά στα
μάτια του πελάτη...

Η ΕΥΔΑΠ έρχεται στο
Smartphone και το
Tablet σας δωρεάν!

Η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται δυναμικά στη smart
εποχή, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη και
ευέλικτη εφαρμογή για smartphones και ta-
blets. Κατεβάστε εντελώς δωρεάν την εφαρ-
μογή και «ταξιδέψτε» στη νέα εποχή. 
Μέσα από την «EydApp», μπορείτε να εξο-
φλήσετε άμεσα και γρήγορα τον λογαριασμό
σας καθώς και να ενημερωθείτε αναλυτικά
για τις χρεώσεις σας. Επιπλέον, μπορείτε να
πληροφορείστε άμεσα για τις προγραμματι-
σμένες διακοπές υδροδότησης αλλά και να
επικοινωνείτε με την 24ωρη Γραμμή Εξυπη-
ρέτησης Πελατών 1022 σε πραγματικό χρόνο,
για οποιοδήποτε πρόβλημα ύδρευσης ή απο-
χέτευσης, με την επιπλέον δυνατότητα απο-
στολής φωτογραφιών. Παράλληλα, μπορείτε
να βρείτε τα πλησιέστερα σε εσάς εξουσιο-
δοτημένα σημεία πληρωμής καθώς και τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ
μέσα από τον χάρτη πλοήγησης.
Με την εφαρμογή «EydApp», η ΕΥΔΑΠ προ-
σφέρει άμεσες, σύγχρονες και ευέλικτες υπη-
ρεσίες εξυπηρέτησης και ενημέρωσης στον
καταναλωτή, που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της ψηφιακής εποχής. 
Μάθετε περισσότερα στο www.eydapp.gr και
εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώ-
νεστε άμεσα για τα νέα της εφαρμογής.
Η προηγμένη και σύγχρονη εποχή στην εξυ-
πηρέτηση των πολιτών από την ΕΥΔΑΠ
έφτασε και είναι δωρεάν για όλους!
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Το δίκτυο και την παρουσία της στην
Κύπρο αναβαθμίζει η Aegean Airlines με
την έναρξη του θερινού προγράμματος
2015. Η εταιρεία εγκαινιάζει την απευθείας
σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ και
με το Κίεβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.
Και προς τους δύο προορισμούς οι πτήσεις
από τη Λάρνακα θα πραγματοποιούνται
με αεροσκάφη Airbus A320. Είναι η πρώτη
φορά που η εταιρεία συνδέει τη Λάρνακα
με το Τελ Αβίβ, αξιοποιώντας την απε-
λευθέρωση των traffic rights για τον
προορισμό αυτό. Από τη Λάρνακα προς
Τελ Αβίβ οι πτήσεις θα είναι καθημερινές,
δηλαδή 7 πτήσεις την εβδομάδα, προ-
σθέτοντας σημαντική χωρητικότητα και
επιλογές.
Για το Κίεβο, αντίστοιχα, η εταιρεία επα-
ναφέρει τις πτήσεις που είχαν ξεκινήσει

το 2013 αλλά διεκόπησαν το 2014 λόγω
των προβλημάτων στη συγκεκριμένη
χώρα. Οι πτήσεις προς το Κίεβο θα εκτε-
λούνται 3 φορές την εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα της Ae-
gean το 2015, περιλαμβάνει ένα δίκτυο
134 προορισμών σε 42 χώρες και την

Ελλάδα, με 15.000.000 διαθέσιμες θέσεις,
2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2014.
Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με ένα
από τους νεότερους στόλους στην Ευ-
ρώπη, που αποτελείται πλέον από 56 αε-
ροσκάφη, μετά την πρόσφατη επένδυση
σε επιπλέον καινούργια Airbus A320.

Η Aegean αναβαθμίζει την παρουσία της στην Κύπρο 

Η ΒΙΚΟΣ στην τελική ευθεία για «RSM Entrepreneur of the Year»
Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμ-
φιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε., έχοντας
πλέον κατακτήσει για τρίτη συ-
νεχή χρονιά τη διάκριση «Na-
tional Champion» στο θεσμό
των European Business Awards,
με την ψήφο του κοινού στοχεύει
στη νικήτρια θέση στην κατη-
γορία «RSM Entrepreneur of
the Year» ως «National Public
Champion».
Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., έχει ήδη αναγνω-

ριστεί ως μια από τις διεθνείς
πρωταθλήτριες εταιρείες στο
πρώτο μέρος του διαγωνισμού,
ενώ υπάρχει αναρτημένο και
σχετικό video στην ιστοσελίδα
http://www.businessawardse-
urope.com, το οποίο δίνει ση-
μαντικές πληροφορίες για την
ιστορία και την επιτυχία της εται-
ρείας. Μέχρι και τις 24 Φε-
βρουαρίου 2015, το κοινό μπορεί
να επιλέξει online με την ψήφο

του την ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και να την
αναδείξει «National Public Ch-
ampion» για την Ελλάδα. Η δεύ-
τερη φάση της ψηφοφορίας θα
πραγματοποιηθεί από τις 3 Μαρ-
τίου 2015 μέχρι και τις 16 Απρι-
λίου 2015 σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για τη διάκριση του European
Public Champion στην κατηγορία
«RSM Entrepreneur of the Year»
και τα τελικά αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν το Μάιο του 2015. 

Επέκταση δικτύου της Κωνσταντινίδης
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Ο πρώτος γύρος της Super
League τελείωσε, βρίσκοντας
τον Ολυμπιακό στην κορυφή
για ακόμα μία φορά. Ωστόσο,
πέρα από τη μάχη της κορυφής,
η οποία μαίνεται, εκεί που πραγ-
ματικά γίνεται «μάχη» είναι
στα… δικαστήρια. 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά την αποχώρηση της Νίκης
Βόλου από το πρωτάθλημα, κοντά
στην αποβολή του από αυτό βρί-
σκεται και ο ΟΦΗ, λόγω χρεών
σε ποδοσφαιριστές. Η απόφαση
αυτή ίσως τραβήξει παραπάνω,
αλλά όλα δείχνουν πως είναι δυ-
σοίωνα για τους Κρητικούς. 
Στα αγωνιστικά, η 19η αγωνιστι-
κή… θεωρητικά ξεκινάει σήμερα
Σάββατο με το ματς της Βέροιας
με τον ΟΦΗ, στις 15:00, ωστόσο
είναι ακόμα άγνωστο αν το ματς
αυτό θα διεξαχθεί και αν ο κρητικός
σύλλογος θα είναι ακόμη μέλος
της Λίγκας. 
Επίσης, σήμερα, στις 17:15, η Κέρ-
κυρα θα υποδεχτεί την Ξάνθη και
αυτό είναι (σχεδόν) σίγουρο. Οι
«Φαίακες», μετά την ήττα από τον
ΟΦΗ, έχασαν κι άλλο έδαφος και
ψάχνουν εναγωνίως βαθμούς για
να μην μπλέξουν σε προβλήματα.
Από την άλλη, οι Ακρίτες θέλουν
να αποδείξουν πως η κακή εμφά-
νιση στο ματς με τον Ολυμπιακό
ήταν μια κακή παρένθεση, συνε-

χίζοντας από εκεί που σταμάτησαν,
βάζοντας και πάλι πλώρη για την
έξοδο στην Ευρώπη. 
Στη Νέα Σμύρνη στις 19:30 κλείνει
το πρόγραμμα της πρώτης μέρας
της αγωνιστικής, εκεί όπου ο Πα-
νιώνιος υποδέχεται τον Παναθη-
ναϊκό. Η ομάδα του Ουζουνίδη
χρειάζεται τους βαθμούς για να
ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη,
ενώ οι «πράσινοι» θέλουν να πα-
ραμείνουν στο κυνήγι του πρω-

ταθλήματος και να εκμεταλλευτούν
και το κακό timing του ΠΑΟΚ,
ώστε να τον ξεπεράσουν. 

Το πρόγραμμα 
της Κυριακής

Αύριο, Κυριακή, το πρόγραμμα ξε-
κινάει στη Λειβαδιά, όπου ο Λε-
βαδειακός υποδέχεται τον Αστέρα
Τρίπολης. Οι Βοιωτοί έχουν βρεθεί
και πάλι εκτός φόρμας, μετά το
εξαιρετικό δίμηνο που είχαν και

θέλουν τη νίκη για να επανέλθουν
ψυχολογικά και βαθμολογικά στο
σημείο που βρίσκονταν. Από την
άλλη, οι Αρκάδες δείχνουν εξαι-
ρετικό πρόσωπο και αν και πρό-
κειται για υπερβολικό σενάριο, κά-
ποιοι έχουν αρχίσει να βάζουν ως
στόχο την… κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος. 
Ο «πληγωμένος» ΠΑΟΚ υποδέχεται
τον Πλατανιά στις 17:15, θέλοντας
να πραγματοποιήσει μια πειστική
εμφάνιση, να πάρει τους βαθμούς,
να επανέλθει η ηρεμία και να πα-
ραμείνει σε τροχιά τίτλου. Η ομάδα
του Χριστόπουλου, στην αντίπερα
όχθη, δείχνει να έχει βρει τα πα-
τήματά της, παίζει το ποδόσφαιρο

που θέλει ο προπονητής της και
θα ψάξει την έκπληξη στην Τούμπα,
στηριγμένη στην «κακή» στιγμή
των γηπεδούχων. 
Στα Γιάννενα, ο ΠΑΣ φιλοξενεί τον
Πανθρακικό. Οι δύο ομάδες είναι
εκτός διακεκαυμένης ζώνης και
προσπαθούν να ανέβουν στο βαθ-
μολογικό πίνακα, ώστε να μην κιν-
δυνέψουν στη συνέχεια. Η λογική
λέει πως θα είναι ένα δυνατό ματς,
ανάμεσα σε δύο δουλεμένες ομάδες. 
Το πρόγραμμα της Κυριακής κλείνει
στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμ-
πιακό να υποδέχεται τον Παναι-
τωλικό. Οι «ερυθρόλευκοι» θα
ψάξουν τη νίκη, ώστε να διατη-
ρήσουν την κορυφή της βαθμο-
λογίας, ενώ οι Αγρινιώτες απο-
τελούν έναν από τους «κακούς
δαίμονες» των Πειραιωτών, κυρίως
βέβαια στο Αγρίνιο και θα ψάξουν
την έκπληξη. 

Αυλαία τη Δευτέρα
Τη Δευτέρα η αγωνιστική κλείνει
στο Ηράκλειο, με τον Εργοτέλη
να υποδέχεται την Καλλονή στις
19:30. Οι γηπεδούχοι χρειάζονται
απεγνωσμένα τη νίκη, καθώς αν
δεν πάρουν βαθμούς από τέτοια
παιχνίδια στην έδρα τους, δύσκολα
θα καταφέρουν να «σώσουν» την
κατηγορία. Από την άλλη, η ομάδα
του Ματζουράκη θέλει να επανέλθει
στις επιτυχίες και να φτάσει και
πάλι ψηλά στον βαθμολογικό πί-
νακα. 

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα…

Μετά την αποχώρηση της Νίκης Βόλου από
το πρωτάθλημα, κοντά στην αποβολή του από
αυτό βρίσκεται και ο ΟΦΗ, λόγω χρεών σε
ποδοσφαιριστές

▶

Δυνατές μάχες στο Κύπελλο
Το πρόγραμμα της φάσης
των «16» του Κυπέλλου
Ελλάδας ανακοινώθηκε
από την ΕΠΟ. 
Οι αγώνες στη φάση των
«16» είναι διπλοί και τα
πρώτα ματς θα διεξαχθούν
το διάστημα 20-21 Ιανουα-
ρίου, ενώ οι ρεβάνς μία
εβδομάδα αργότερα (27-
29/1). 
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1οι αγώνες
Τρίτη 20/1

19:30 Πανιώνιος-Βέροια

Τετάρτη 21/1
15:00 Πανθρακικός-ΟΦΗ
15:00 Α.Ο. Χανιά-ΠΑΣ Γιάννινα
15:00 Ξάνθη-Παναθηναϊκός
17:15 Τύρναβος-Ολυμπιακός
17:15 Ηρακλής-Αστέρας Τρίπολης
19:30 Κέρκυρα-ΑΕΚ
19:30 Απόλλων Σμύρνης-Λεβαδειακός

2οι αγώνες

Πέμπτη 29/1

17:00 ΑΕΚ-Κέρκυρα
19:00 Παναθηναϊκός-Ξάνθη

Τρίτη 27/1

15:00 ΟΦΗ-Πανθρακικός
17:15 Λεβαδειακός-Απόλλων Σμύρνης
19:30 Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής

Τετάρτη 28/1

15:00 Βέροια-Πανιώνιος
17:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Α.Ο. Χανιά
19:30 Ολυμπιακός-Τύρναβος



Ένα μαγευτικό ταξίδι στις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας. 
Για να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο που ζούμε, τις ομορφιές και τις αξίες του...

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου
ο 4ος τόμος:

Κάθε Σάββατο μία μεγάλη εκδοτική προσφορά από την

με την
έκδοση

των 3,80 

Η εφημερίδα Παραγωγή παρουσιάζει τη νέα σειρά λευκωμάτων
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝ

σε συνεργασία με τις εκδόσεις

ΛΙΜΝΕΣ

ΜαζI δωρο και στισ δυο εκδοσεισ 
των 2 και 3,80 ευρω

20 σκούπες     20 θερμάστρες&
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