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Ο Δεκέμβριος «έσωσε»
τις επιδόσεις 
των ελληνικών 
εξαγωγών το 2014

σελ. 14

Έντονη ελληνική 
παρουσία στην έκθεση
FruitLogistica

σελ. 15

Φυτά μεγάλης
καλλιέργειας, 
με... θέα τη Θεσσαλία 

σελ. 16-17

Το «χρηματιστήριο» 
του ρυζιού και οι 
εξελίξεις στην Ελλάδα

σελ. 34-35

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 113 ΤΙΜΗ 3,80€
Σάββατο 14.2.2015

Πώς θα γίνει η υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ 
από τους αγρότες

σελ. 7

Νέα δεδομένα για το
γάλα με την κατάργηση 
των ποσοστώσεων

σελ. 11

Αποζημιώσεις
έως 40.000 ευρώ το
στρέμμα από τον TAP

σελ. 13

Μετράνε πληγές 
από την κακοκαιρία 
οι παραγωγοί 
σε όλη την Ελλάδα

σελ. 6

20 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝΜΕΓΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7ος Τόμος

‘Ενα μαγευτικό ταξίδι στις πιο όμορφες
γωνιές της Ελλάδας

ΜΑΖΙ

Ερχεται «κούρεμα»Ερχεται «κούρεμα»Ερχεται «κούρεμα»
10 ΗΧΗΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

σελ. 4

αγροτικών δανείωναγροτικών δανείωναγροτικών δανείων
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα όσα έγιναν στο Eurogroup και στη Σύ-
νοδο Κορυφής, δείχνουν ότι μπορούμε
να φτάσουμε σε μια συμφωνία με τους
Ευρωπαίους, που θα προστατεύσει τη
χώρα από περιπέτειες, αλλά και δεν θα
βάλει την Ευρώπη σε μεγαλύτερη δοκι-
μασία από αυτήν στην οποία βρίσκεται
σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι να
φτάσουμε σε συμφωνία, αλλά και μετά
από αυτήν, ο δρόμος που έχουμε μπροστά
μας να διανύσουμε είναι στρωμένος με
τριαντάφυλλα. Υπάρχουν πολλά αγκάθια,
τα οποία πρέπει να αποφύγουμε μέχρι τη
συμφωνία, αλλά και μετά από αυτήν. 
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση
τους, όμως, ας σταθούμε στο καλό σενάριο,
που λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία, γιατί
το άλλο δεν πρέπει καν να το σκεφτόμαστε.
Με το σενάριο αυτό η χώρα αποκτά μεν
μια σταθερή βάση, αλλά δεν βγαίνει από
την κρίση. Η κρίση δεν θα φύγει επειδή
τελειώνει το μνημόνιο. Θα συνεχιστεί και
για να ξεπεραστεί χρειάζονται πολιτικές
αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση
στο εσωτερικό, αλλά και εξομάλυνση
όλων των διαφορών με τους παραδο-
σιακούς συμμάχους μας, που, αν δεν αν-
τιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορεί να μας
οδηγήσουν στην απομόνωση. Σε σχέση
με το εσωτερικό, για να μην προκληθούν
αναταράξεις, πρέπει όλοι να βάλουν το
καλό της χώρας πάνω από τις όποιες
κομματικές και προσωπικές επιδιώξεις.
Η γραμμή της συνεννόησης πρέπει να
είναι η μόνη που θα ενστερνιστούν πολι-
τικές και κοινωνικές δυνάμεις για να μπει
η χώρα στην κανονικότητα, όπως ευχό-
μαστε όλοι. Το παράδειγμα οφείλει να
δώσει η κυβέρνηση και στη συνέχεια η
αντιπολίτευση, που σε αυτή τη φάση δεν
πρέπει να ακολουθήσει τις κλασικές «συν-
ταγές» που έχουν ακολουθήσει στο πα-
ρελθόν όσοι βρέθηκαν σε αυτή τη θέση.

Την εφαρμογή, για πρώτη φορά, Προγράμματος
Παροχής Τροφείων για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
έτους 2014, σε 1.250 άτομα απ’ όλους τους
Nομούς της χώρας, κατόπιν κλήρωσης, ανα-
κοίνωσε ο ΟΓΑ. Δικαιούχοι είναι οι ασφαλιστικά
ενήμεροι γονείς ή συνταξιούχοι γονείς τέκνου/ων,
το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία 1-5 ετών, είναι
έμμεσα ασφαλισμένο/α στον ΟΓΑ και είναι κά-
τοχος/οι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.
Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν
τις προϋποθέσεις του προγράμματος και φιλο-
ξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό
σταθμό, θα καταβληθούν τροφεία εφάπαξ ποσού
160 ευρώ στον δικαιούχο γονέα.

Συνεννόηση 
πάνω απ’ όλα

ΟΓΑ: Εφάπαξ 160 ευρώ
σε 1.250 τέκνα 
ασφαλισμένων 

Διευκρινίσεις 
για τον ΦΠΑ των αγροτών 

Διευκρινίσεις για την υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ από τους υπό-
χρεους αγρότες παρέχει η Γενική
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Κατερίνα Σαββαΐδου. 

σελ. 7

Σποροπαραγωγή καπνού
από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, προκειμένου να εγ-
καταστήσει πειραματικούς
αγρούς ποικιλιών καπνού στις
κύριες καπνοπαραγωγικές πε-
ριοχές της χώρας. 

σελ. 12

Τα «μυστικά» 
για τις εξαγωγές οίνων 

Οι εξαγωγές δεν είναι πλέον
πραγματικά μια στρατηγική επι-
λογή, αλλά αναγκαιότητα για
τις επιχειρήσεις οίνου, με δε-
δομένη τη μείωση της κατα-
νάλωσης των εγχώριων αγο-
ρών των παραγωγών χωρών
οίνου.

σελ. 33

Σήμανση για αλλεργιογόνες
ουσίες σε χύμα τρόφιμα 

Μια νέα ταμπέλα θα εμφανιστεί
στα καταστήματα που πωλούν
μη προσυσκευασμένα τρόφιμα,
προκειμένου να ενημερώνει
σχετικά με την παρουσία ουσιών

ή προϊόντων που προκαλούν
αλλεργίες ή δυσανεξίες. 

σελ. 36

Παραγωγή βιοαερίου 
από το... σφαγείο

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα με-
τατροπής οργανικών αποβλή-
των από σφαγεία σε βιοαέριο
ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτόν
τον μήνα στην Ουγκάντα, την
Αιθιοπία και την Τανζανία.

σελ. 38

Προστασία από τις 
αρκούδες ζητούν αγρότες

και κτηνοτρόφοι
Τη μείωση του πληθυσμού της
αρκούδας ζητούν κτηνοτρόφοι

και αγρότες ορεινών περιοχών,
οι περιουσίες των οποίων έχουν
πληγεί από επιθέσεις αρκούδων,
όπως προκύπτει από έρευνα
που πραγματοποιήθηκε από
την Αναπτυξιακή Καστοριάς. 

σελ. 39

Ελληνικό δείπνο 
σε όλο τον κόσμο

Εστιατόρια, οινοποιεία, επιχει-
ρήσεις παραγωγής ελαιολάδου
και μελιού, μπλόγκερς, απλοί
άνθρωποι που αγαπούν την ελ-
ληνική κουζίνα, παρακάθισαν
σε ένα μεγάλο διαδικτυακό δεί-
πνο, που «απλώθηκε» σε κάθε
γωνιά της υφηλίου. 

σελ. 42Γιάννης Τασσιόπουλος





Φορολογικές ελαφρύνσεις,
«νοικοκύρεμα» των «κόκκι-
νων» δανείων, παροχή ρευ-
στότητας, σωστή διαχείριση
των οικονομικών του υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγ-
κρότησης και αξιοποίηση των
πόρων, είναι οι βασικές ενέρ-
γειες, οι οποίες περιλαμβά-
νονται, μεταξύ άλλων, στο
«δεκάλογο» των δεσμεύσεων
του νέου αναπληρωτή υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγ-
γέλη Αποστόλου προς τον Έλ-
ληνα αγρότη, με έμφαση στη
συνεργασία και στο διάλογο. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Η νέα κυβέρνηση διαμηνύει πως
θα δώσει προτεραιότητα στον
πρωτογενή τομέα, ο οποίος αν
και αποτελεί τον ασθενέστερο
κρίκο της ελληνικής οικονομίας,
είναι και αυτός στον οποίο η χώρα
μπορεί να «ακουμπήσει» με στόχο
την ανάπτυξη, όπως τόνισε σε
δηλώσεις του την περασμένη
εβδομάδα ο ίδιος ο κ. Αποστόλου.
«Τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε,

θα τις υπηρετήσουμε με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο», επεσήμανε
ο αναπληρωτής υπουργός κατά
την πρώτη σύσκεψη που είχε με
εκπροσώπους γεωργών και κτη-
νοτρόφων, την περασμένη Τε-
τάρτη. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση
έχει ένα πρόγραμμα που στον πυ-
ρήνα του βρίσκεται «το αγροδια-

τροφικό σύμπλεγμα, ως βασικός
μοχλός για την οικονομική και
κοινωνική ανόρθωση της χώρας». 
Πιο αναλυτικά, οι δέκα βασικότεροι
στόχοι του υπουργείου είναι οι εξής:

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα
χωράφια, στους στάβλους
και στις αποθήκες, καθώς και
φορολόγηση του αγροτικού
εισοδήματος από το πρώτο
ευρώ με συντελεστή 13%. 

Καθορισμός και για τους αγρό-
τες αφορολόγητου καθαρού
ατομικού εισοδήματος στα
12.000 ευρώ, το οποίο θα
μείνει και εκτός της υποχρε-
ωτικής τρήσης των βιβλίων
εσόδων-εξόδων. 

Μείωση του κόστους παρα-
γωγής με την καθιέρωση μει-
ωμένου τιμολογίου ηλεκτρι-
κού ρεύματος και σταδιακή
κατάργηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Πετρελαίου. 

Επαναφορά της 13ης σύντα-
ξης στους χαμηλοσυνταξιού-
χους του ΟΓΑ. 

Επαναφορά των δημοσίων
υπηρεσιών στην ύπαιθρο. 

Ίδρυση Τράπεζας Γενετικού
Υλικού, με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, για να διατηρηθεί
και να προστατευτεί το συλ-
λεγόμενο γενετικό υλικό.

Ορθή αποτύπωση των βο-
σκήσιμων γαιών, με στόχο
την ομαλή και απρόσκοπτη,
ροή των κοινοτικών πόρων.

Όσον αφορά την παροχή ρευστό-
τητας:

Ρύθμιση των αγροτικών χρε-
ών στα πλαίσια της γενικό-

τερης πολιτικής της κυβέρ-
νησης για τα «κόκκινα» δά-
νεια. 

Αναστολή των πλειστηρια-
σμών περιουσιακών στοι-
χειών των αγροτών, ιδίως
εκείνων που σχετίζονται άμε-
σα με την παραγωγική δια-
δικασία (γη, μηχανήματα,
αποθήκες).

Ίδρυση Τράπεζας ειδικού
σκοπού, ώστε να στηριχτεί
η πρωτογενής παραγωγή,
η μεταποίηση και η διάθεση
προϊόντων.
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Κονδύλια για τους πληγέντες
από την κακοκαιρία

Άλλες 
προτεραιότητες
Η αξιοποίηση όλων των παραγωγικών
πόρων του χώρου, μέσα από την καταγραφή
και αξιοποίηση της γεωργικής γης και των
ανενεργών μεταποιητικών μονάδων, με
στόχο την ίδρυση Τράπεζας Γης και Ακινήτων. 

Η αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, ενώ ο ΟΣΔΕ «θα
επιστρέψει σπίτι του, στο υπουργείο», όπως
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου.

Η εξυγίανση των αγορών, η ίδρυση αγορών
αγροτών, η πάταξη των παράνομων ελ-
ληνοποιήσεων, των υπερτιμολογίσεων,
των ενδοομιλικών συναλλαγών και των
καρτέλ. 

Η καθιέρωση προθεσμιών πληρωμής της
αγροτικής παραγωγής, το πολύ μέχρι το
χρόνο ανάλωσής της. 

Δεσμεύσεις του για την άμεση «ανακούφιση» των αγροτών, οι οποίοι επλήγησαν
από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, ανέλαβε ο κ. Αποστόλου, κάνοντας λόγο
για εκταμίευση κονδυλίων και καταβολή αποζημιώσεων. 
Ειδικότερα, στη συνάντηση που είχε με γεωργούς και κτηνοτρόφους, ο ίδιος
διευκρίνισε ότι ήταν άμεση η κινητοποίηση για την καταγραφή των ζημιών στις
περιοχές, όπου προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα, προκειμένου να καταβληθούν
οι αποζημιώσεις εγκαίρως. 
Για όσους αγρότες, δε, υπέστησαν ζημιές σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, το
υπουργείο σχεδιάζει την αξιοποίηση κονδυλίων από το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός. 
«Η απορροφητικότητα του τρέχοντος προγράμματος δεν είναι ούτε στο 60%. Έτσι,
ένα μεγάλο μέρος των περίπου 700 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα αδιάθετα, θα
στραφούν για ζημιές, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, όπως π.χ. εξοπλισμός
και εγκαταστάσεις», εξήγησε ο κ. Αποστόλου.

Σε πρώτο πλάνο 
και οι Συνεταιρισμοί

Η εξυγίανση των Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι ακόμη ένα βασικό σημείο στο οποίο
το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα
με όσα εξήγγειλε ο κ. Αποστόλου στα εγκαίνια της 10ης Πανελλήνιας Γεωργικής-Κτη-
νοτροφικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας. Το «νοικοκύρεμα» των Συνεταιρισμών
θα γίνει, με απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που κατηγορούνται για φαινόμενα κακο-
διαχείρισης, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η
αναγέννησή τους θα πραγματοποιηθεί με ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα
προκύψει μέσα από έναν έντιμο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Ο «δεκάλογος» της κυβέρνησης 
για τους αγρότες

Οι προτεραιότητες του υπουργείου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα
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Διαβεβαιώσεις για την άμεση απο-
ζημίωση του ζωικού κεφαλαίου και
της φυτικής παραγωγής που κα-
ταστράφηκαν τις δύο τελευταίες
εβδομάδες σε όλη τη χώρα από τις
πλημμύρες, καθώς και για έκτακτη
ενίσχυση για τις ζωοτροφές «όπου
υπάρχει ανάγκη», έδωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου. 
Τεράστιες είναι οι καταστροφές που
έχουν προκληθεί από τις πλημμύρες
στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό
κεφάλαιο, ιδιαίτερα στον Έβρο, λόγω
της υπερχείλισης του ποταμού. Σύμφωνα
με τα στοιχεία από την αυτοψία που
έκανε στις πληγείσες περιοχές ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Παν.
Σγουρίδης, κάτω από το νερό βρίσκονται
220.000 στρέμματα, γεγονός που οδηγεί
στη μετάθεση έναρξης της καλλιεργη-
τικής περιόδου για τα ζαχαρότευτλα (η
σπορά ξεκινά στις αρχές Μαρτίου), το
βαμβάκι και το καλαμπόκι (η σπορά
των οποίων αρχίζει τον Απρίλιο), ενώ
το 50% της παραγωγής σπαραγγιών
δεν θα μπορέσει να συγκομισθεί! 
Επίσης, έχουν καταστραφεί αγροτικές
οδοποιίες και ενώ στον κτηνοτροφικό
τομέα περίπου 5.000 πρόβατα είναι
εκτός των μονάδων τους και χρειάζονται
άμεσα ζωοτροφές για το επόμενο δε-
καπενθήμερο, το κόστος για την αγορά
των οποίων φτάνει περίπου τις 60.000

ευρώ. Σημειώνεται ότι η κτηνοτροφία
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχει
δεχθεί από τον Ιούνιο του 2013 έως
σήμερα ισχυρό πλήγμα, κυρίως από
την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό,
καθώς οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο
ανέρχονται σε 40.273 αιγοπρόβατα. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ,
οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό κτη-
νοτρόφοι και γεωργοί που επλήγησαν
από τις θεομηνίες των προηγούμενων
ημερών, αποζημιώνονται για τα εξής
ζημιογόνα αίτια: 

1. Ζωικό κεφάλαιο - φυσικοί κίνδυνοι:
χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι,
ανεμοθύελλα, πλημμύρα, κεραυνός,
κατολίσθηση, καθίζηση κ.ά. 

2. Φυτικό κεφάλαιο (συστηματικές
καλλιέργειες)-φυσικοί κίνδυνοι: χα-
λάζι, παγετός, ανεμοθύελλα, πλημ-
μύρα, υπερβολικές ή άκαιρες βρο-
χοπτώσεις, χιόνι κ.ά.

Τεράστια ζημιά 
για τα σπαράγγια

Ειδικά για την παραγωγή σπαραγγιών
στον Έβρο η ζημιά είναι τεράστια. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μέσα στην εβδομάδα
πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη
στο πρώην δημαρχείο του Τυχερού, με
αντικείμενο τις καταστροφές που προ-
κάλεσαν οι πλημμύρες στη μονάδα επε-
ξεργασίας σπαραγγιού που λειτουργεί
εκεί. Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις και

στον εξοπλισμό της μονάδας εκτιμώνται
σε 500.000 ευρώ, καθώς έχουν κατα-
στραφεί πάνελ, μηχανήματα και ψυγεία.
Μάλιστα, μιλώντας στο e-vertigo.gr ο
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Τυ-
χερού Θανάσης Μαλτεπιώτης, έκανε
λόγο για «ολοκληρωτική καταστροφή»,
καθώς όλη η περιοχή γύρω από τη μο-
νάδα είναι «πνιγμένη» κάτω από 2
μέτρα νερό και η εικόνα προκαλεί από-
γνωση στους 32 παραγωγούς-μέλη
του Συνεταιρισμού. 
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μο-
νάδα, που λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια
περίπου, εκτός από σπαράγγια επεξερ-
γάζεται και ροδάκινα. 

Ζημιές και 
στη Δυτική Ελλάδα

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη
Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στην Αι-
τωλοακαρνανία. Ήδη, περισσότερες
από 1.000 είναι οι δηλώσεις των πα-
ραγωγών μετά τον παγετό που έπληξε
καλλιέργειες σε ολόκληρη την περιοχή
από τις αρχές Ιανουαρίου. Κλιμάκια
του ΕΛΓΑ, που πραγματοποίησαν αυ-
τοψία στις καλλιέργειες για τις οποίες
έγινε δήλωση ζημιάς, διενεργούν και
συμπληρωματικούς ελέγχους για τυχόν
επιπλέον ζημιές από τους θυελλώδης
ανέμους ή τις έντονες βροχοπτώσεις
των τελευταίων ημερών. 

Μετράνε πληγές οι παραγωγοί 
σε όλη την Ελλάδα

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στον Έβρο

Χρονιά-Γολγοθάς 
για το πορτοκάλι

Δύσκολη είναι η φετινή σεζόν για το ελληνικό πορ-
τοκάλι. Οι απανωτές καταστροφές από ακραία
καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν την Ελλάδα από
τον Ιανουάριο και έπειτα, έχουν αποδεκατίσει την
παραγωγή, για την οποία ακόμα και η συγκομιδή
των εναπομεινάντων καρπών στα δέντρα κρίνεται
κατά περιπτώσεις ασύμφορη. 
Ωστόσο, όσες ποσότητες κατάφεραν να διασωθούν
και βρίσκουν τον δρόμο προς τις αγορές του εξω-
τερικού, «πετυχαίνουν» καλές τιμές. Επιπλέον, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος των εξαγωγών σε
σχέση με πέρυσι είναι αυξημένος. 
«Μέσα σε μια εβδομάδα η υπόθεση θα έχει τελειώσει»,
τονίζει στην «Παραγωγή» ο κ. Γιάννης Δημάκης,
διευθυντής της ΕΑΣ Αργολίδας, αναφερόμενος στη
φετινή σεζόν. Οι θύελλες που έπληξαν την περιοχή,
γύρω στις 10 Ιανουαρίου, έριξαν τα πορτοκάλια
από τα δέντρα. Πλέον, όσα έχουν μείνει είναι τα πε-
ρισσότερα για χυμοποίηση και όχι για κατανάλωση.
Τα καλά πληρώνονται με 0,17 έως 0,18 ευρώ, ενώ
όσα πάνε για χυμό πιάνουν τα 0,05 ευρώ. «Η χρονιά
τελείωσε πολύ άσχημα», τονίζει ο κ. Δημάκης. 
Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην περιοχή της
Άρτας. Σύμφωνα με τον γεωπόνο κ. Δημήτρη Μπίζα,
οι πλημμύρες και η παγωνιά στις αρχές Ιανουαρίου
προκάλεσαν σοβαρότατες ζημίες, έριξαν τους
καρπούς από τα δέντρα. 
Η παραγωγή τελειώνει γρήγορα, ενώ ακόμα δεν
έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταποίησης, που κανονικά
άρχιζε μετά τα Χριστούγεννα. Οι ποσότητες είναι
μειωμένες και ενώ η συγκομιδή είναι πρόβλημα για
όσους καρπούς είναι ακόμα στα δέντρα.

Έξω πάμε καλά…
Στον αντίποδα, εξαγωγικά το πορτοκάλι πάει καλά.
Παρά τις βαριές ζημίες που υπέστη η παραγωγή,
οι εξαγωγές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. «Όπου υπάρχουν κατάλ-
ληλες ποσότητες, η τιμή είναι
υψηλή», σημειώνει ο κ. Γιώρ-
γος Πολυχρονάκης, ειδικός
σύμβουλος του Incofruit
Ελλάς. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με τον ίδιο,
έχει σημειωθεί
αύξηση του όγ-
κου εξαγω-
γών 6%-7%
από πέρυσι. 

ΑΝΝΑ 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ



Διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώ-
σεων ΦΠΑ από τους υπόχρεους αγρότες
παρέχει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, με ανα-
κοίνωσή της. 
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα
εξής: 
«Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υπό-
χρεων και προκειμένου να ρυθμιστούν οι
φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών
για το έτος 2014, η Γενική Γραμματέας Δη-
μοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέ-
δωσε απόφαση με την οποία, μέχρι τις 27
Φεβρουαρίου 2015: 
α) Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος,
που ασχολούνται αποκλειστικά με την αγρο-
τική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα αν πραγ-
ματοποιούν εξαγωγές και ενδοκοινοτικές
παραδόσεις των προϊόντων τους, ως ετήσια
δήλωση υποβάλλουν τη δήλωση ΦΠΑ της
τελευταίας φορολογικής περιόδου του έτους
2014 και δηλώνουν σε αυτή τα στοιχεία
όλου του έτους συγκεντρωτικά. Δεν θα
χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, ειδικό έντυπο. 
β) Οι αγρότες, για λόγους τεχνικούς, θα

πρέπει να υποβάλλουν μηδενικές (κενές)
τις δηλώσεις ΦΠΑ των προηγούμενων
φορολογικών περιόδων του έτους 2014.
Για την υποβολή των μηδενικών αυτών
δηλώσεων δεν θα επιβληθούν πρόστιμα
από τη διοίκηση, ακόμα και αν το σύστημα
τις αναγνωρίζει ως εκπρόθεσμες.

γ) Δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές πε-
ριόδους του 2014, που υποβλήθηκαν
από τους αγρότες, αν και δεν υπήρχε
υποχρέωση, γίνονται αποδεκτές, οπότε,
για τον ορθό υπολογισμό του οφειλόμενου
φόρου, ο φόρος που καταβλήθηκε ή το
πιστωτικό υπόλοιπο για το οποίο εκδόθηκε
ΑΦΕΚ (Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης),
θα πρέπει να αναγραφεί στους κωδικούς
των λοιπών προστιθέμενων ή αφαι-
ρούμενων ποσών αντίστοιχα.

δ) Όταν το αποτέλεσμα των παραπάνω
δηλώσεων των αγροτών είναι χρεω-
στικό, ο τυχόν μη καταβληθείς φόρος
θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 27
Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με την
ΠΟΛ 1034/2015, χωρίς τόκους και πρό-
στιμο. Στην περίπτωση αυτή, για τη
διαγραφή των τυχόν τόκων και προ-
στίμων, απαιτείται αίτηση του φορο-
λογούμενου προς τον Προϊστάμενο της
αρμόδιας ΔΟΥ». 
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Φορέας για 
τα «κόκκινα»

αγροτικά δάνεια

Διευκρινίσεις για τον 
ΦΠΑ των αγροτών 

Λίγο μετά την έναρξη της νέας Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι Κεντρικές Αγρο-
τοσυνεταιριστικές Οργανώσεις Copa και
Cogeca θα ασκήσουν έντονες πιέσεις, μέσα
στο 2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
θα δοθεί επαρκής χρόνος στους αγρότες
και τους Συνεταιρισμούς τους να προσαρ-
μοστούν στα νέα δεδομένα και ότι δεν θα
«τιμωρούνται άδικα» κατά τα πρώτα χρόνια
της μεταρρύθμισης. 
Την παραπάνω δήλωση έκανε ο πρόεδρος
της νέας ομάδας εργασίας των δύο Οργα-
νώσεων για τις άμεσες ενισχύσεις και το πρα-

σίνισμα της ΚΑΠ, κ. Udo Hemmerling, με την
ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του. 
«Δεν είναι μόνο το “πρασίνισμα” των ενι-
σχύσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που
αποδεικνύεται επαχθές για τους αγρότες,
αλλά υπάρχουν βασικές ερωτήσεις σχετικά
με το πώς θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες,
που παραμένουν αναπάντητες. Όμως, η επί-
λυσή τους είναι υψίστης σημασίας για τους
αγρότες που καλούνται να λάβουν επενδυτικές
αποφάσεις. Οι κανόνες για την εφαρμογή
της ΚΑΠ, σε εθνικό επίπεδο, μόλις τώρα ορι-
στικοποιούνται», τόνισε ο κ. Hemmerling. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «έχουν ήδη αναγνωριστεί
δύο προβλήματα στη νέα ΚΑΠ: υπερβολικά
εμπόδια και γραφειοκρατία, που αποθαρρύνουν
την καινοτομία και τις επενδύσεις στον τομέα.
Το ρίσκο για λάθη τον πρώτο χρόνο της
εφαρμογής της νέας ΚΑΠ είναι επομένως
υψηλό, γεγονός που αυτόματα σημαίνει ότι
θα υπάρξουν περικοπές στις ενισχύσεις. Μιας
και είναι ήδη αργά για να διευκρινιστούν
κάποιοι κανόνες, θα πρέπει να υπάρχει κάποιου
είδους ανοχής τα πρώτα χρόνια εφαρμογής
της, ειδικά στις αποκαλούμενες πράσινες
ενισχύσεις».

Τώρα ζητούν χρόνο προσαρμογής  στη νέα ΚΑΠ 

Τις προτάσεις του για τις τράπεζες και το
τραπεζικό σύστημα παρουσίασε ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης κατά τη
συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Τρα-
πεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ),
ενώ προανήγγειλε την ίδρυση φορέα για τη
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Σύμφωνα
με την ΟΤΟΕ, ο κ. Δραγασάκης έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση σε δύο κατευθύνσεις: 
•Στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των
επενδύσεων μέσα από μια νέα αρχιτεκτονική
που θα οδηγεί σε έναν αναπτυξιακό ρόλο των
τραπεζών.

•Το τραπεζικό σύστημα να γίνει πυλώνας αν-
τιμετώπισης της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς
και της διαπλοκής. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας
μιας αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, με
κορμό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και με επιμέρους δράσεις που θα αφορούν
τομείς όπως η αγροτική πίστη, η έκδοση ομο-
λόγων ειδικού σκοπού κ.ά. Σε σχέση με τη
διαχείριση των «κόκκινων δανείων» ανέφερε
ότι, θα δημιουργηθεί φορέας με δύο στόχους: 
•Το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι τρά-
πεζες θα διαχειρίζονται τα «κόκκινα δάνεια».

•Την απευθείας διαχείριση τμήματος των «κόκ-
κινων δανείων».

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τραπεζών,
ανέφερε ότι το Δημόσιο θα χρησιμοποιήσει ως
μοχλό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) και τα δικαιώματα που έχει μέσω των
μετοχών που διαθέτει. Επίσης, σε ό,τι αφορά
το ΤΧΣ έκανε λόγο για ριζική αναδιοργάνωσή
του, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν και σκέψεις
να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία.



Χρήσιμες πληροφορίες και βοή-
θεια στους παραγωγούς για
την υποβολή της Ενιαίας Αί-
τησης Ενίσχυσης ΟΣΔΕ για το
2015, η διαδικασία για την
οποία έχει ξεκινήσει ήδη, δίνει
η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. 
Όπως αναφέρει σχετικά, η φετινή
χρονιά είναι ιδιαιτέρως σημαντική
για τους Έλληνες παραγωγούς,
καθώς θα τους δοθούν νέα δι-
καιώματα, σύμφωνα με τη νέα
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ),
από τα οποία θα εξαρτάται το ύψος
των επιδοτήσεών τους για τα επό-
μενα 10-15 έτη, τουλάχιστον. Πε-
ρισσότερο, λοιπόν, από κάθε άλλη
χρονιά είναι απαραίτητη η έγκαιρη
και έγκυρη υποβολή των αιτήσεων
από τους δικαιούχους. 
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, που είναι ο
μοναδικός φορέας συντονισμού
όλων των φορέων υποβοήθησης
των αγροτών για τη συμπλήρωση
και την υποβολή της Ενιαίας Αί-
τησης Ενίσχυσης για την επταετία
2014-2020, με ένα ευρύ πιστο-
ποιημένο δίκτυο Κέντρων Εξυπη-
ρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) σε όλη
την Ελλάδα, καλεί τους δικαιούχους

να μην αμελήσουν την υποβολή
της αίτησής τους, ώστε να μη βρε-
θούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
να χάσουν τα δικαιώματά τους. 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών
της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (περισσότερα
από 90 σε όλη τη χώρα) προσφέ-
ρουν εγγύηση για την ορθή και
αποτελεσματική υποβολή των αι-
τήσεων των παραγωγών σε όλη
την Ελλάδα. Όπως σημειώνεται
στην ανακοίνωση της εταιρείας,
«η αποδεδειγμένη εμπειρία στο
έργο και η προσωπική και μακρο-
χρόνια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ
των συνεταιριστικών οργανώσεων
και των παραγωγών, δεν υποκα-
θίστανται με μιας χρήσης και αμ-
φιβόλου αποτελέσματος ευκαι-
ρίες». 

Με γνώση 
για τη νέα ΚΑΠ

Η άρτια καταρτισμένη επιστημονική
ομάδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με-
λέτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα
σε βάθος τη νέα ΚΑΠ και τις αλλαγές
που θα επιφέρει στις επιδοτήσεις
και πλέον μπορεί να ενημερώσει
τους παραγωγούς υπεύθυνα και

να τους προσφέρει εργαλεία και
υπηρεσίες που θα εγγυηθούν τόσο
τις επιδοτήσεις όσο και την τήρηση
των νέων κανονισμών. 
Γι’ αυτό και καλεί τους παραγωγούς
να επισκεφτούν το συντομότερο
δυνατόν τα ΚΕΑ της εταιρείας,
όπου το προσωπικό της θα τους
βοηθήσει να υποβάλουν έγκυρα
την αίτησή σους, συνδυάζοντας
ταυτόχρονα υπηρεσίες που αφο-
ρούν τον αξιόπιστο προϋπολογισμό
των ετήσιων πληρωμών τους βά-
σει της νέας ΚΑΠ, μέχρι και το
2020, την εξατομίκευση των κα-
νόνων πολλαπλής συμμόρφωσης
και του καθεστώτος της πράσινης
ενίσχυσης και την τήρηση του απα-
ραίτητου ημερολογίου παραγωγού. 
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τα ΚΕΑ
της σε όλη την Ελλάδα θα είναι
και φέτος στο πλευρό του παρα-
γωγού, με ανταγωνιστικές τιμές
και με εξυπηρέτηση υψηλού επι-
πέδου, τηρώντας απόλυτα τη νο-
μιμότητα έκδοσης παραστατικών
και συμβάλλοντας με όλες τις δυ-
νάμεις τους στην επανεκκίνηση
της εθνικής αγροτικής οικονομίας
με παραγωγικό πρόσημο. 
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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 14 Φεβρουαρίου
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 14 Φεβρουαρίου 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 20 Φεβρουαρίου
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 14ης Φεβρουαρίου 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 20 ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 20 ΣΚΟΥΠΕΣ

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

Ξεκίνησε η διαδικασία για την
Ενιαία Ενίσχυση του 2015

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαιτέρως σημαντική
για τους Έλληνες παραγωγούς, καθώς 
θα τους δοθούν νέα δικαιώματα, σύμφωνα
με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

▶

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Οι παραγωγοί να υποβάλουν έγκυρα και έγκαιρα τις αιτήσεις τους



Το Σάββατο 
21 Φεβρουαρίου

Μη χάσετε 

Κάθε Σάββατο μία μεγάλη εκδοτική προσφορά από την

με την
έκδοση

των 3,80 

Η εφημερίδα Παραγωγή παρουσιάζει την σειρά ιστορικών λευκωμάτων 
H ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

σε συνεργασία με τις εκδόσεις

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

20 σκούπες     20 θερμάστρες&

τον 1ο τόμο

Ακολουθούμε τα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βάθη του χρόνου... 
Μια σειρά αφιερωμένη στον Βασιλιά της Μακεδονίας, ενσαρκωτή 

τη ιδέας ενοποίησης του Ελληνισμού με τον πολιτισμό της Ανατολής



Ημερολογιο ΚαλλιεργΗτΗ 14/2  –  20 /2 /2014
Επαγρύπνηση απαιτείται για την αντιμετώπιση των αφίδων και του τετρανύχου,
στην πιπεριά του θερμοκηπίου. Τα μηλοειδή προσβάλλονται από το βακτηριακό
κάψιμο, το φουζικλάδιο, την εξέλκωση και τον κόκκινο τετράνυχο και πρέπει
να αντιμετωπίζονται με συνδυασμό καλλιεργητικών και φυτοπροστατευτικών
μέτρων. Στους οπωρώνες της βερικοκιάς, ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για
την αντιμετώπιση του κορύνεου, στις φυτείες κυρίως που προσβάλλονται
κάθε χρόνο.

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος

10 παραγωγή
www.paragogi.net
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ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Το βακτηριακό κάψιμο στα μηλοειδή
αντιμετωπίζεται με καλλιεργητικά, αλλά
και φυτοπροστατευτικά μέτρα. Στα πρώτα
περιλαμβάνονται: 
1) Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλη-
μένων δέντρων με αφαίρεση όλων των
τμημάτων που έχουν προσβληθεί, που
στη συνέχεια καίγονται για να μην
υπάρξει διασπορά του βακτηρίου. Προ-
σοχή, για τη σίγουρη απομάκρυνση του
μολύσματος αφαιρείται και τμήμα του
υγιούς βλαστού μήκους 20-30 εκ. 
2) Ξερίζωμα και κάψιμο των δέντρων,
στις περιπτώσεις πολύ έντονων προ-
σβολών. 
3) Απολύμανση των εργαλείων κλα-
δέματος με την εμβάπτιση σε καθαρό
οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5%.
4) Απαγόρευση της λήψης εμβολίων
από μολυσμένους οπωρώνες.
Σημειώνεται ότι στα φυτοπροστατευτικά
μέτρα περιλαμβάνεται ο ψεκασμός των
δέντρων με βορδιγάλειο πολτό 3,5%
πριν τη διακοπή του ληθάργου ή το
φούσκωμα των οφθαλμών. 
Συνιστώνται, για την αντιμετώπιση του
φουζικλάδιου και της εξέλκωσης στα
μηλοειδή, καλλιεργητικά μέτρα, όπως
το κλάδεμα και το κάψιμο όλων των
προσβεβλημένων κλαδιών, η κατάλληλη
διαμόρφωση της κόμης των δέντρων
με το κλάδεμα, για να διευκολύνεται ο
αερισμός και να μειώνεται η υγρασία,
η διατήρηση των δέντρων σε καλή θρε-
πτική κατάσταση και η ορθολογική,
ισόρροπη λίπανση με άζωτο και Κάλιο. 
Η επέμβαση με το κατάλληλο, εγκε-
κριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για
την καταπολέμηση του κόκκινου τε-
τράνυχου στα μηλοειδή είναι απαραίτητη
όταν διαπιστωθούν περισσότερα από
1.000 χειμερινά αυγά τετρανύχου ανά
μέτρο καρποφόρου ξύλου. Τα παραφι-
νέλαια και τα ορυκτέλαια είναι κατάλληλα
για ψεκασμό, που είναι αποτελεσματικός
μόνο όταν η διαβροχή των δέντρων
είναι πλήρης και επιμελής, επειδή τα
αυγά του τετράνυχου εναποτίθενται σε
προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά και
κυρίως στη νότια πλευρά. 

Σημαντικές ζημιές προκαλούνται από την
προσβολή των κηπευτικών του θερμο-
κηπίου, π.χ. πιπεριά, από τις αφίδες που
προκαλούν σημαντικές ζημιές τόσο από
την απομύζηση του χυμού των φυτών,
όσο και από την καπνιά, που είναι το απο-
τέλεσμα δευτερογενούς προσβολής, αφού
αναπτύσσεται στις μελιτογόνες εκκρίσεις
τους. Σημειώνεται, επιπροσθέτως, ότι οι
αφίδες περιορίζουν την αφομοιωτική επι-
φάνεια των φυτών και προκαλούν σημάδια
στους καρπούς, τους οποίους καθιστούν
μη εμπορεύσιμους, ενώ επίσης μπορεί να
μεταδώσουν, αλλά και να βοηθήσουν στην
εξάπλωση των ιώσεων. Συνιστάται να
αντιμετωπίζονται άμεσα και χωρίς καμία
καθυστέρηση, με τη χρήση των κατάλλη-
λων, εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. 
Προτείνονται ως καταλληλότεροι μέθοδοι
εφαρμογής, με στόχο να φτάσει το φυτο-
προστατευτικό προϊόν σε όλες τις θέσεις
που βρίσκονται οι αφίδες, υποκαπνισμοί
και νεφελοψεκασμοί. 
Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που προ-
καλεί ο τετράνυχος στην πιπεριά, είναι
μικρές κιτρινόασπρες κηλίδες που εμφα-

νίζονται στα φύλλα της και στη συνέχεια
αποκτούν σκούρο κίτρινο χρώμα. Η αντι-
μετώπισή του γίνεται με τα κατάλληλα,
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(ακαρεοκτόνα) που πρέπει να αλλάζουν
συνεχώς, επειδή υπάρχει κίνδυνος ανά-
πτυξης ανθεκτικότητας. Επισημαίνεται ότι
οι καλλιεργητές πρέπει να καταβάλλουν
ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία των
φυτειών τους από τον τετράνυχο, όταν
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, καθώς
επίσης όταν υπάρχει χαμηλή σχετική υγρα-
σία, συνθήκες στις οποίες το άκαρι πολ-
λαπλασιάζεται με εξαιρετικά μεγάλη τα-
χύτητα. 
Ο τετράνυχος μπορεί να αντιμετωπιστεί
και με βιολογικές μεθόδους και να συν-
δυαστεί με αυτήν του αλευρώδη. Ως κα-
τάλληλες συνίστανται η χρήση ενός πα-
ράσιτου εντομοκτόνου ή ενός εντομοκτόνου
μύκητα, καθώς και ειδικές κολλητικές
παγίδες με κίτρινο χρώμα. Υπενθυμίζεται,
επίσης, ότι ο αλευρώδης αναπτύσσεται
και πολλαπλασιάζεται γρήγορα και σε πα-
ρόμοιες με αυτές του τετρανύχου συνθήκες,
γεννά, δε, τα αυγά του στην κάτω επιφάνεια
των φύλλων της πιπεριάς. 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ - ΠΙΠΕΡΙΑ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ
Το κορύνεο στη βερικοκιά αντιμε-
τωπίζεται από τους παραγωγούς
με την εφαρμογή των κατάλληλων,
εγκεκριμένων μυκητοκτόνων, σε
χρόνο που προηγείται της διόγ-
κωσης των οφθαλμών, ενώ η επέμ-
βαση είναι απαραίτητη κυρίως
στους οπωρώνες, όπου παρου-
σιάζουν προσβολές κάθε χρόνο
από την ασθένεια. 
Υπενθυμίζεται, για μια ακόμη φορά,
ότι κατά τη χρησιμοποίηση των
διάφορων φυτοπροστατευτικών
ουσιών πρέπει να ακολουθούνται
επακριβώς οι οδηγίες της ετικέτας. 



11ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑπαραγωγή
www.paragogi.net

«Κλειδί» οι Συνεταιρισμοί
στον γαλακτοκομικό τομέα

Κομβικός ο ρόλος τους μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων 

Τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν
οι Συνεταιρισμοί στον γαλακτοκομικό
τομέα επισημαίνει, μεταξύ άλλων,
γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Ευ-
ρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (ΕΟΚΕ), με θέμα «Η κα-
τάσταση μετά τη λήξη της ισχύος του
συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος
το 2015». 
Όπως τονίζεται, οι Συνεταιρισμοί δια-
δραματίζουν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια
βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων,
με τέσσερις από αυτούς να κατατάσσονται
στις 10 κορυφαίες εταιρείες γαλακτο-
κομικών προϊόντων ανά τον κόσμο, σύμ-
φωνα με έρευνα της Rabobank του 2014. 
Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, οι Συνεταιρισμοί
μπορούν να διαδραματίσουν πολύ ισχυ-
ρότερο ρόλο στη στήριξη των παραγωγών
γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τις
απρόοπτες διακυμάνσεις των τιμών,
παρά οι ιδιώτες αγοραστές/ιδιωτικές
μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, δεδο-
μένου ότι οι γαλακτοπαραγωγοί είναι
ουσιαστικά οι μέτοχοί τους. Επίσης, οι
Συνεταιρισμοί προσφέρουν σαφώς πιο
βιώσιμες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις
για την αγορά γάλακτος από παραγω-
γούς-μέλη σε βιώσιμες τιμές γάλακτος. 

Η γνωμοδότηση 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνω-
μοδότηση πρωτοβουλίας με το εν λόγω
θέμα, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. 
Το ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, αγροτική
ανάπτυξη, περιβάλλον», στο οποίο ανα-
τέθηκαν οι σχετικές προπαρασκευαστικές
εργασίες, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή
του στις 8 Ιανουαρίου 2015 και κατά τη
συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου, η ολο-
μέλεια της ΕΟΚΕ την υιοθέτησε με 219
ψήφους υπέρ, 1 κατά και 14 αποχές. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις της γνωμο-
δότησης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η κατάργηση
των ποσοστώσεων γάλακτος από τις
31 Μαρτίου του 2015, σύμφωνα με από-

φαση που λήφθηκε το 2008, αποτελεί
θεμελιώδη αλλαγή. Από την εισαγωγή
του εν λόγω ολοκληρωμένου συστήματος
ελέγχου της παραγωγής, την 1η Απριλίου
1984, γινόταν ολοένα και πιο σαφές με
την πάροδο του χρόνου ότι οι τιμές του
γάλακτος και το εισόδημα των κτηνο-
τρόφων δεν μπορούσαν να στηριχθούν
και να σταθεροποιηθούν με αρκετά απο-
τελεσματικό τρόπο και η παραγωγή γά-
λακτος στην Ε.Ε. μειώθηκε, τη στιγμή
που η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος
αυξήθηκε κατακόρυφα. 
Επίσης, υποστηρίζει ότι η πολιτική της
Ε.Ε. στον τομέα των γαλακτοκομικών
προϊόντων, μετά τη λήξη του συστήματος
των ποσοστώσεων το 2015, δεν πρέπει
απλώς να συμβάλει στην ανάπτυξη και
την επέκταση, αλλά οφείλει, επίσης, να
αποτρέψει την εγκατάλειψη της παρα-
γωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, πα-
ρέχοντας στήριξη στις μικρότερες αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις, κυρίως στις μει-
ονεκτούσες και στις ορεινές περιοχές.
Πρέπει να εξασφαλίσει στους κτηνοτρό-

φους της Ε.Ε. και, εν τέλει, στην οικονομία
της Ε.Ε., τη δυνατότητα να ωφεληθούν
από τις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες
αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων,
αναγνωρίζοντας και ενθαρρύνοντας,
παράλληλα, την εξίσου πολύτιμη, οικο-
νομική και κοινωνική συμβολή των
μικρής κλίμακας μειονεκτουσών γαλα-
κτοκομικών μονάδων που λειτουργούν
σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Συρρικνώνεται επικίνδυνα 
η κτηνοτροφία της Ηπείρου 
Σε συρρίκνωση οδηγείται τα τελευταία χρόνια η κτη-
νοτροφία της Ηπείρου, η οποία ιστορικά αποτελεί
βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με
τα διαθέσιμα στοιχεία, την τελευταία πενταετία η
παραγωγή γάλακτος στην περιοχή της Ηπείρου έχει
μειωθεί θεαματικά. Τη γαλακτοκομική περίοδο 2012-
2013 η μείωση ξεπέρασε το 20%, ενώ το διάστημα
2013-2014 η παραγωγή γάλακτος ήταν λιγότερη κατά
30%, μείωση που στην περιοχή των Ιωαννίνων έφθασε
και το 40%. 
Η περιοχή της Πρέβεζας, παρότι έχει, επίσης, δεχθεί
πλήγμα από τη συρρίκνωση της κτηνοτροφίας, «κρατά»
ένα ικανοποιητικό ποσοστό παραγωγής γάλακτος. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι σήμερα παράγονται καθημερινά
περίπου 17 τόνοι γάλακτος, όταν πριν από μια πενταετία
η ποσότητα αυτή ανέρχονταν στους 25 τόνους. 
Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος της κτηνοτροφίας πρέπει
να υποστηριχθεί από την πολιτεία, αφού σε διαφορετική
περίπτωση, όπως τονίζουν οι παραγωγοί, θα έρθουν
αντιμέτωποι με μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα. 

Αναγραφή της προέλευσης
του κρέατος σε τρόφιμα

Η χώρα προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται
ως συστατικό στα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως π.χ.
στα λαζάνια, θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια,
όπως συμβαίνει και με το νωπό βοδινό κρέας. Αυτό
υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές στη συζήτηση της Ολο-
μέλειας του Ευρωκοινοβουλίου την περασμένη Δευτέρα.
Με το σχετικό ψήφισμα που υιοθετήθηκε, το Ευρω-
κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποβάλει νομοθεσία για το σκοπό αυτό. 
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να καταβληθούν
προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των καταναλωτών στον απόηχο του σκανδάλου για το
κρέας αλόγου και άλλων περιπτώσεων απάτης στον
τομέα των τροφίμων. 
Σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι
πάνω από το 90% των ερωτηθέντων σε έρευνες κα-
ταναλωτών που έγιναν το 2013, δήλωσε ότι η προέλευση
του κρέατος που χρησιμοποιείται στα επεξεργασμένα
τρόφιμα θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα, έτσι
ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν συνειδητές
επιλογές.

Οι Συνεταιρισμοί
μπορούν να
διαδραματίσουν 
πολύ ισχυρότερο
ρόλο στη στήριξη
των παραγωγών
γαλακτοκομικών
προϊόντων κατά 
τις απρόοπτες
διακυμάνσεις των τιμών

▶
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ΕΑΣ Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατά ΟΠΕΚΕΠΕ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων προτίθεται να
διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος προκειμένου να εγκατα-
στήσει, για δεύτερη χρονιά, πειραμα-
τικούς αγρούς ποικιλιών καπνού στις
κύριες καπνοπαραγωγικές περιοχές
της χώρας για τη μελέτη της συμπερι-
φοράς και των χαρακτηριστικών των
ποικιλιών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε διά-
φορα περιβάλλοντα. 
Ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ θα διαθέσει στους πα-
ραγωγούς σπόρο των υπό δοκιµή ποικιλιών,
θα εγκατασταθούν σπορόκεντρα και στη
συνέχεια θα γίνει µεταφύτευση µε τυχαι-
οποίηση των επαναλήψεων, σύµφωνα µε
το σχέδιο σποράς. 
Η όλη εγκατάσταση του πειραµατισµού θα
γίνει µε τη στενή εποπτεία του προσωπικού
του Καπνικού Σταθµού. Στους πειραµατικούς
αγρούς θα γίνει σήµανση και θα λαµβάνονται
παρατηρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καλ-
λιεργητικής περιόδου. Οι παραγωγοί θα
πραγµατοποιούν τις συνήθεις καλλιεργητικές
εργασίες και θα συλλέγουν χωριστά τα
«χέρια» φύλλων καπνού, µε σκοπό να εκτι-
µηθεί η απόδοσή τους και η ποιότητα του
τελικού προϊόντος. 
Οι πειραµατικοί αγροί ποικιλιών ανατολικού
τύπου θα εγκατασταθούν στις περιοχές Ξάν-
θης, Σερρών, Κατερίνης, Καρδίτσας και Αι-
τωλοακαρνανίας, ενώ οι πειραµατικοί αγροί
ποικιλιών δυτικού τύπου θα εγκατασταθούν
στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας
και Ξάνθης. 

Η προκήρυξη
Στη σχετική προκήρυξη αναφέρονται τα
εξής: «...αιτούµαστε την πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος από παραγωγούς
για την εγκατάσταση των κάτωθι πειραµα-
τικών, έκτασης ενός στρέµµατος ο καθένας: 
Ξάνθη: Πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών
καπνού ανατολικού τύπου και 6 ποικιλιών
δυτικού τύπου. 
Σέρρες: Πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών
καπνού ανατολικού τύπου.
Κατερίνη: Πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών
καπνού ανατολικού τύπου. 
Καρδίτσα:Πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών
καπνού ανατολικού τύπου και 6 ποικιλιών
δυτικού τύπου. 

Αιτωλοακαρνανία: Πειραµατικός αγρός 5
ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου και 6
ποικιλιών δυτικού τύπου. 
Οι ενδιαφερόµενοι καπνοπαραγωγοί θα
πρέπει να καταθέσουν ενυπόγραφη δήλωση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα ανα-
φέρουν για ποιο πειραµατικό ενδιαφέρονται,
την προηγούµενη συνεργασία και εµπειρία
σε εγκατάσταση πειραµατικών και να δη-
λώνουν πρόθυµοι να ακολουθήσουν τις
οδηγίες των γεωπόνων του Καπνικού Σταθ-
µού για την εγκατάσταση, παρακολούθηση
των πειραµατικών, καθώς και τη συλλογή
των φύλλων. 
Tο ύψος της αµοιβής ανέρχεται σε 1.700
ευρώ (+ΦΠΑ 23%) για κάθε πειραµατικό

αγρό, έκτασης περίπου ενός στρέµµατος,
µε συνολικό κόστος 16.728,00 ευρώ (µε
τον ΦΠΑ). 
Oι παραγωγοί που θα επιλεγούν, θα κληθούν
να υπογράψουν συµφωνητικό, στο οποίο
θα ορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις
τους και ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή
των συµβαλλοµένων είναι να έχουν φο-
ρολογική ενηµερότητα, όπου αναγράφεται:
‘‘για είσπραξη από φορείς Κεντρικής Κυ-
βέρνησης’’, καθώς και ασφαλιστική ενη-
µερότητα. Ανάρτηση της παρούσης θα γίνει
στο διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων
του Ι.Γ.Β. & Φ.Π. και στο χώρο των ανακοι-
νώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του
∆ήµου Θέρµης, στον οποίο εδρεύει η Υπη-
ρεσία. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν
την προσφορά τους µε πλήρη στοιχεία στα
γραφεία της Υπηρεσίας, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτο-
γενετικών Πόρων, που βρίσκεται στην
περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής,
στη Θέρµη, (αρµόδιο γραφείο γραµµατείας)
εντός προθεσµίας 12 ηµερολογιακών ηµερών,
που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τε-
λευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοι-
νώσεων του Ι.Γ.Β. & Φ.Π. ή του δηµοτικού
καταστήµατος Θέρµης, δηλαδή µέχρι και
τις 16/2/2015 και ώρα 14:00. 
Πληροφορίες: ∆ρ. Απόστολος Καλύβας και
∆ρ. Ελένη Τσαλίκη, (επιστηµονικά υπεύθυνοι
του έργου), τηλ. 2310/471110, εσωτ. 0 107
& 0 106». 

«Μπαμπούλα των παραγωγών» χαρα-
κτηρίζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ενιαίος Αγροτικός
Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης,
σε σχετική επιστολή διαμαρτυρίας προς
τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, με αφορμή το γεγονός
ότι «σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των
παραγωγών μας δεν έχει λάβει επιδοτήσεις
για το έτος 2014». 
Στην επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων,
ότι «τα κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ Δυτικής
Ελλάδας και Αθήνας, που μεταβαίνουν
ως ελεγκτές επιτόπιων διασταυρωτικών
ελέγχων των παραγωγών στην Κεφαλονιά
και την Ιθάκη από το έτος 2001 μέχρι σή-
μερα, αποτελούμενα κυρίως από εποχια-

κούς υπαλλήλους, δεν έχουν ουδεμία
απολύτως σχέση με το αντικείμενο του
ελέγχου και στερούνται πλήρως γνώσεων
αγροτικών, κτηνοτροφικών και τοπογρα-
φικών, που είναι απαραίτητες για να
κάνουν σωστά τη δουλεία τους». Μάλιστα,
ο Συνεταιρισμός καταγγέλλει ότι «μεγάλη
μερίδα από τους ελεγκτές και κεντρικοί
υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούν με
δόλο και συμφεροντολογικά, παραβιάζοντας
την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική»,
ενώ «επιβάλλουν υπέρογκες ποινές, υπο-
λογιζόμενες αυθαίρετα, χωρίς προειδο-
ποίηση και χωρίς προηγούμενη ακρόαση
των παραγωγών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν
το ποσό των προβλεπόμενων κυρώσεων,

ούτε τα χρόνια για τα οποία δεν θα λάβουν
Ενισχύσεις λόγω ποινής, ώστε να προ-
γραμματίσουν τις οικονομικές τους δρα-

στηριότητες και τις ανάγκες τους. 
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των πα-
ραγωγών των δύο νησιών, «επενδυτικά

προγράμματα, όπως το ‘‘Αλέξανδρος
Μπαλτατζής’’, καθυστερούν υπερβολικά»,
ενώ και η καταβολή των ενισχύσεων «επί-
σης καθυστερεί ανεξήγητα πολύ». Οι ίδιοι
σημειώνουν ότι «τέτοιες πρακτικές απο-
θαρρύνουν και απογοητεύουν τους πα-
ραγωγούς, αποσπώντας τους από την επί-
πονη και απαιτητική εργασία τους» και
προτείνουν ως λύση στην ηγεσία του
υπουργείου ο ΟΠΕΚΕΠΕ «να διαλυθεί και
να δημιουργηθεί ένας νέος, καθαρός και
υγιής Οργανισμός, που δεν θα απειλεί
τους παραγωγούς, αλλά θα είναι το κα-
ταφύγιό τους, ο σύμμαχός τους, θα τους
στηρίζει και θα τους ενισχύει κυριολε-
κτικά».

Σποροπαραγωγή καπνού από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πρόσκληση για εγκατάσταση πειραματικών αγρών στις καπνοπαραγωγικές περιοχές
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Με ένα ποσό που θα κυ-
μαίνεται από 1.000 έως
40.000 ευρώ θα αποζη-
μιώνονται οι ιδιοκτήτες
στη διαδρομή του αγωγού
φυσικού αερίου ΤΑΡ. 
Αποζημιώσεις θα δοθούν και
για την απώλεια αγροτικού ει-
σοδήματος από καλλιέργειες,
αφού η Κοινοπραξία θα κατα-
βάλει στους καλλιεργητές απο-
ζημιώσεις ανάλογα με το είδος
της καλλιέργειας (μονοετής,
πολυετής, τιμές παραγωγού),
τη φάση ανάπτυξης στην οποία
βρίσκεται, τη στρεμματική από-
δοση, τις επιδοτήσεις, αλλά και
το είδος του περιορισμού που
επιβάλλεται λόγω της διέλευσης
του αγωγού. 
Η Κοινοπραξία κατασκευής του
αγωγού έχει διαμορφώσει ανα-
λυτική μέθοδο υπολογισμού
των αποζημιώσεων που θα κα-
ταβληθούν στους ιδιοκτήτες ή
χρήστες 16.000 περίπου ιδιο-
κτησιών στη διαδρομή του αγω-
γού, από τα ελληνοτουρκικά
μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύ-
νορα, στην περιοχή της Καστο-
ριάς. Οι εργασίες κατασκευής
προβλέπεται να ξεκινήσουν το
2016 και θα διαρκέσουν 3,5
χρόνια. Κατά μήκος της δια-
δρομής του αγωγού, η γη θα
υπόκειται στους ακόλουθους
περιορισμούς: 
Στη Ζώνη A (Διάδρομος πλά-
τους 8 μέτρων, 4 μέτρα εκα-
τέρωθεν του αγωγού) θα απα-
γορεύεται η δόμηση, η άροση

σε βάθος και τα δέντρα με βαθιές
ρίζες.
Στη ζώνη Β (Διάδρομος πλά-
τους 40 μέτρων) θα απαγο-
ρεύονται τα κτίρια.
Στη Ζώνη Γ (Διάδρομος πλά-
τους 400 μέτρων) υπάρχει πι-
θανότητα περιορισμού του επι-
τρεπόμενου αριθμού κτιρίων. 
Η αποζημίωση για τη γη θα
υπολογίζεται με σειρά παρα-
μέτρων (π.χ. αν είναι αρδευό-
μενη ή μη αρδευόμενη αγροτική
γη, αν έχει πρόσβαση σε δίκτυα
κοινής ωφέλειας, αν έχει πρό-
σωπο σε εθνικές ή επαρχιακές
οδούς, σε ποια απόσταση βρί-
σκεται από οικισμούς κ.λπ.). Οι
εκτάσεις που απαιτούνται για
τις μόνιμες υπέργειες εγκατα-
στάσεις (σταθμοί συμπίεσης
στους Κήπους και τις Σέρρες,
και περίπου 23 βαλβιδοστάσια)
θα αγοραστούν από τους ιδιο-

κτήτες, ενώ για τις προσωρινές
εγκαταστάσεις η γη θα μισθωθεί
και θα επιστραφεί στους ιδιο-
κτήτες της μετά την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής. Προ-
βλέπονται, επίσης, αποζημιώ-
σεις για τους ιδιοκτήτες γης
που θα τεθεί σε περιορισμούς
χρήσης ή και θα συσταθεί δου-
λεία διόδου, για τα πιθανά κόστη
μετεγκατάστασης, καθώς και
για τη λεγόμενη ορφανή γη,
δηλαδή εκείνη που δεν επηρε-
άζεται άμεσα από το έργο, αλλά
αποτελεί το τμήμα γεωτεμαχίου
που εναπομένει μετά από δι-
χοτόμησή του, το οποίο καθί-
σταται μόνιμα ή προσωρινά αν-
τιοικονομικό, μη βιώσιμο ή μη
προσβάσιμο. 
Στα σχετικά έγγραφα σημει-
ώνεται ότι ο TAP θα επιδιώξει
να έρθει σε συμφωνία με τους
επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και

χρήστες γης, αλλά στις περι-
πτώσεις που δεν υπάρξει συμ-
φωνία ο TAP μπορεί να κατα-
φύγει στη διαδικασία αναγκα-
στικής απαλλοτρίωσης ή δου-
λείας. 
Με βάση όλες αυτές τις παρα-
μέτρους, έχουν καθοριστεί αξίες
γης ανά Περιφερειακή Ενότητα
(Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Θεσ-
σαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά,
Κιλκίς, Κοζάνη, Ξάνθη, Πέλλα,
Ροδόπη, Σέρρες και Φλώρινα),
καθώς και το εκτιμώμενο ετήσιο
εισόδημα για πολυετείς ανά εί-
δος καλλιέργειας και ανά πε-
ριοχή. 
Για παράδειγμα, για τη διέλευση
από αγρό οικοδομήσιμο με καλ-
λιέργειες μήλων, που «χάνει»
480 τ.μ. λόγω του αγωγού, η
προτεινόμενη αποζημίωση για
την καλλιέργεια είναι περίπου
10.400 ευρώ. 

Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων
Έως τις 28 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους για το τρέχον έτος οι ενδιαφε-
ρόμενοι Φορείς για την υλοποίηση Προγραμμάτων
Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε αγορές της
Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών, στο πλαίσιο των Κανονισμών
(ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008
της Επιτροπής. 
Τα εν λόγω προγράμματα, διάρκειας 1-3 ετών,
είναι συγχρηματοδοτούμενα και ενισχύονται κατά
50% από κοινοτικούς πόρους, 20% από εθνικούς
και 30% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. 
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι αντι-
προσωπευτικές στον τομέα τους Επαγγελματικές

και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (επιχειρήσεις
ιδιωτικές-συνεταιριστικές, Ομάδες Παραγωγών,
ΝΠΔΔ και συμπράξεις ή ενώσεις αυτών). 
Επιλέξιμα προϊόντα είναι αυτά του Παραρτήματος
Ι του Καν. (ΕΚ) 501/2008, όπως νωπά και μετα-
ποιημένα φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο, ελιές,
οίνοι ΠΟΠ & ΠΓΕ, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
κρέας, μέλι κ.ά. Προωθούνται, επίσης, προϊόντα
ΠΟΠ & ΠΓΕ και βιολογικά, που δεν αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι. 
Οι προωθητικές ενέργειες αφορούν κυρίως εκ-
στρατείες ενημέρωσης, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας,
διαφημιστικές καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκ-

θέσεις, δημόσιες σχέσεις, ενημερωτικό υλικό,
επισκέψεις στη χώρα μας εμπορικών αντιπροσώπων
κ.ά. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής
Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προ-
ϊόντων (Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα). Η τελική
έγκριση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του
υπουργείου (www.minagric.gr) ή στα τηλέφωνα:
210/2124039, 2124009, 2124049, 2124008 και
2124033. 

Ο ΤΑΠ αποζημιώνει έως 40.000 ευρώ το στρέμμα

Ευκαιρίες 
εξαγωγών 

στη Νότια Κορέα 
Έως και υπερδιπλασιασμό του διμερούς εμπορίου
ΕΕ-Νότιας Κορέας προβλέπουν οι ειδικοί, μετά τη
σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ
των δύο πλευρών, όπως αναφέρει ανακοίνωση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. 
Πέρα από τις δασμολογικές μειώσεις και την άρση
μη δασμολογικών εμποδίων, στη Ν. Κορέα διαμορ-
φώνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τα βιολογικά
προϊόντα, ενώ κατοχυρώνεται η προστασία για πα-
ραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, όπως οι ελιές Καλαμάτας,
η φέτα, η μαστίχα, το ούζο, η ρετσίνα και τα κρασιά
Σάμου. 
Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια
Κορέα συνήψαν συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης
για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, η οποία
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. 
Με τη συμφωνία αυτή, επιλύονται οριστικά τα προ-
βλήματα πιστοποίησης των ευρωπαϊκών εξαγωγών
προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα,
αναμένεται ότι θα δοθεί σημαντική ώθηση στις κο-
ρεατικές εισαγωγές των προϊόντων αυτών. Οι Έλληνες
εξαγωγείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από ισχύος
της Συμφωνίας, οι εξαγωγές προϊόντων των χω-
ρών-μελών της Ε.Ε., προκειμένου να τύχουν των
προβλεπόμενων από τη Συμφωνία δασμολογικών
μειώσεων, θα πρέπει να συνοδεύονται από «δήλωση
καταγωγής». 
Για φορτία αξίας άνω των 6.000 ευρώ, πέρα από τη
δήλωση καταγωγής, απαιτείται η λήψη αδείας «εγ-
κεκριμένου εξαγωγέα», η οποία εκδίδεται από τις
ελληνικές τελωνειακές αρχές.
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Επιδόσεις που ξεπέρασαν ακόμη και τις
πιο αισιόδοξες προβλέψεις σημείωσαν
οι Έλληνες εξαγωγείς τον περασμένο
Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να περιορι-
στούν σημαντικά οι ρυθμοί υποχώρησης
που καταγράφονταν έως και το πρώτο
9μηνο του 2014. 
Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών
για την περυσινή χρονιά ξεπέρασε εκ νέου
τα 27 δισ. ευρώ (27,17 δισ., έναντι 27,56
δισ. το 2013), με μικρή υποχώρηση της
τάξης του 1,4%. Αν, μάλιστα, εξαιρεθούν
από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή, τα
στοιχεία δείχνουν οριακή αύξηση κατά 0,1%. 
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέν-
τρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ), τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για τον Δεκέμβριο 2014 δείχνουν αύξηση
της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά
4,3%, στα 2,19 δισ. ευρώ (από 2,1 δισ. τον
Δεκέμβριο 2013). Εξαιρουμένων, πάντως,
των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι εκρη-
κτική, ξεπερνώντας τα 212 εκατ. σε μηνιαία
βάση, ήτοι υψηλότερα κατά 16%, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. 
Το αποτέλεσμα της ανόδου του Δεκεμβρίου
είναι να περιοριστούν περαιτέρω οι ρυθμοί
υποχώρησης των ελληνικών εξαγωγών
και σε επίπεδο έτους να διαμορφωθούν 
-1,4%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών, προκύπτει –οριακή έστω– αύξηση
για πρώτη φορά μετά το 2012 (+12 εκατ.
ευρώ ή 0,1%). 
Ο ΠΣΕ προέβλεπε ότι στο τέλος του έτους,
η συνολική αξία των εξαγωγών θα ήταν
μειωμένη κατά 2%-2,5% σε σχέση με το
2013. Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕ,
κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, «το θαύμα των
ελληνικών εξαγωγών αποδεικνύεται ότι
έχει συνέχεια και κυρίως προοπτική. Παρά
τις αντιξοότητες, οι Έλληνες εξαγωγείς, με
συνέπεια στο όραμα για μία πιο εξωστρεφή
Ελλάδα, ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις, αποδεικνύοντας ότι μπορούν
να διατηρούν και να κατακτούν μερίδια στην
παγκόσμια αγορά, όταν ισχύουν στοιχειώδεις
συνθήκες που ευνοούν το διεθνές εμπόριο.
Για το λόγο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη
κρισιμότητα η ομαλή κατάληξη των δια-
πραγματεύσεων με τους δανειστές, προ-
κειμένου η χώρα να κεφαλαιοποιήσει τις
αιματηρές θυσίες των προηγουμένων ετών
και να προσδοκά σε προοπτικές οικονομικής
ανάκαμψης, με πυρήνα την εξωστρέφεια». 

Μάλιστα, η κα Σακελλαρίδη επισημαίνει ότι
«με τη χαλάρωση της ισοτιμίας του ευρώ
και τις ενδείξεις αναθέρμανσης της ζήτησης
στην Ευρώπη, που αποτελεί το φυσικό χώρο
και την καλύτερη αγορά για τα ελληνικά
προϊόντα, η εξεύρεση λύσης στο θέμα του
χρέους θα προσδώσει νέα δυναμική στις
εξαγωγές της χώρας, ώστε το 2015 να μπο-
ρούμε να μιλάμε για νέο ιστορικό ρεκόρ
εξωστρέφειας». Να σημειωθεί ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στις χειμερινές της προ-
βλέψεις αναμένει περαιτέρω αύξηση κατά
5,6% στα έσοδα της Ελλάδας από εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών του 2015, γεγονός
που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3% στη συ-
νολική αξία των εξαγωγών προϊόντων, ήτοι
28 δισ. ευρώ περίπου. 

Ο χάρτης των εξαγωγών 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για το
2014, οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το
52% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων
από τη χώρα μας προϊόντων, ενώ οι χώρες
της Ε.Ε. το υπόλοιπο 48%. Ωστόσο, αν εξαι-
ρεθούν τα πετρελαιοειδή, η αναλογία ανα-
τρέπεται εμφατικά υπέρ των χωρών της
Ε.Ε. (64,2% έναντι 35,8% των Τρίτων Χω-
ρών). 
Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους κλάδους των
εξαγωγών, ξεχώρισαν τα Εμπιστευτικά Προ-
ϊόντα (+30,1%), τα Μηχανήματα (+10,5%),
τα Χημικά (+4,3%), τα Τρόφιμα (+4%) και
τα Διάφορα Βιομηχανικά Προϊόντα (+3%).
Αντίθετα, μεγάλη –αλλά και αναμενόμενη
λόγω της ισχνής περυσινής παραγωγής–
ήταν η υποχώρηση τα Ελαιόλαδα (-44,6%),
ενώ πτωτικά κινήθηκαν, επίσης, οι Πρώτες
Ύλες (-5,3%) και τα Πετρελαιοειδή (-2,9%).
Οριακές ήταν οι μεταβολές στα Βιομηχανικά
Προϊόντα (-0,1%) και τα Ποτά-Καπνός 
(-0,3%), με τις τάσεις των τελευταίων μηνών
του 2014 να είναι ανοδικές. 

Καλές επιδόσεις για τις ελληνικές εξαγωγές
Ο «εκρηκτικός» Δεκέμβριος έσωσε την… παρτίδα για ολόκληρο το 2014

Αύξηση των εισαγωγών
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, τον περασμένο Δεκέμβριο, ελέω και της εορταστικής περιόδου, καταγράφηκε
εκρηκτική αύξηση κατά 13,3% (στα 3,97 δισ. ευρώ, έναντι 3,5 δισ. του Δεκεμβρίου του 2013). Η αύξηση
των εισαγωγών προήλθε κατά κύριο λόγο από τις Τρίτες Χώρες (+14,1%), όταν οι εισαγωγές από τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,7%.
Σε επίπεδο έτους, η συνολική αξία των εισαγωγών κατέγραψε άνοδο για πρώτη φορά μετά το 2012 (κατά
1,8% ή κατά 844 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή
και αγγίζει το 7% (ή τα 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση). 
Όπως ήταν φυσικό, αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να αυξηθεί το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου κατά 6,4%, στα 20,5 δισ. ευρώ (από 19,3 δισ. το 2013, οπότε και σημειώνεται το ιστορικό
χαμηλό των τελευταίων ετών).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ
(εκατ. ευρώ)* 

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ 
(εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.601,40 3.743,90 4,00%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 592,8 591,3 -0,30%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.099,00 1.040,60 -5,30%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 10.677,60 10.363,00 -2,90%
ΛΑΔΙΑ 579,2 320,9 -44,60%
ΧΗΜΙΚΑ 2.570,80 2.681,00 4,30%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 3.777,00 3.772,50 -0,10%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.074,40 2.292,70 10,50%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.745,20 1.798,10 3,00%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 440,9 573,8 30,10%

*Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ
(ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις χειμερινές της
προβλέψεις αναμένει
περαιτέρω αύξηση
κατά 5,6% στα έσοδα
της Ελλάδας από
εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών του 2015

▶

ΕΞΑΓΩΓΕΣ



Ρεκόρ επισκεπτών και εκ-
θετών καταγράφηκε στη φε-
τινή FruitLogistica στο Βε-
ρολίνο. Από τις 4 έως τις 6
Φεβρουαρίου παρουσιάστη-
καν 2.785 εκθέτες από 83
χώρες, ενώ οι επισκέπτες
έφτασαν τους 6.000 από 130
χώρες.

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

«Η φετινή έκθεση ενδυνάμωσε
τον ηγετικό της ρόλο ως πλατ-
φόρμα καινοτομίας στο διεθνές
εμπόριο φρέσκων προϊόντων»,
είπε ο δρ. Κρίστιαν Γκέκε, διευ-
θύνων σύμβουλος της διοργα-
νώτριας εταιρείας Messe Berlin. 
Αυξημένη ήταν η ελληνική πα-
ρουσία στην έκθεση. Συμμετεί-
χαν 41 ελληνικές επιχειρήσεις
και Συνεταιρισμοί. Το γενικό
κλίμα, όπως λένε εκπρόσωποί
τους, ήταν καλό, έγιναν αρκετές
συναντήσεις και είχαν την ευ-
καιρία πέρα από το να συναν-
τήσουν παλιούς αλλά και επί-
δοξους πελάτες τους, να δουν
που «πάει» ο ανταγωνισμός. 
«Οι συναντήσεις που κάναμε
πήγαν αρκετά καλά, υπάρχει
δεδηλωμένο ενδιαφέρον από
χώρες της Ευρώπης», τονίζει
στην «Παραγωγή» ο κ. Δημήτρης
Ντούρος, πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Ράχης Πιε-
ρίας. Οι κερασοπαραγωγοί της
Ράχης είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με εκπροσώπους
από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη
Λετονία, τη Φιλανδία και το
Βέλγιο. 
Εκτεταμένες συζητήσεις έγιναν,
πάντως, με δύο εταιρείες που
προμηθεύουν αλυσίδες σούπερ
μάρκετ. Σύμφωνα με τον κ.
Ντούρο οι επαφές θα συνεχι-

στούν, ενώ έχουν απευθύνει
και προσκλήσεις σε επίδοξους
πελάτες να επισκεφθούν την
περιοχή. 
Θετικά αποτιμά και ο κ. Νίκος
Κουτλιάμπας τη συμμετοχή του
Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελ-
βεντού στην έκθεση. Ωστόσο,
η κύρια ανησυχία του, που διε-
φάνη και στις συζητήσεις που
έγιναν, είναι το θέμα της Ρωσίας.
Όπως επισημαίνει, «αν δεν πιέσει
η Ελλάδα την Ε.Ε. να λυθεί το
θέμα, δεν θα γίνει τίποτα». Ελ-

πίδες υπάρχουν από μια ενδε-
χόμενη απόφαση του Πούτιν
για άρση του ρώσικου εμπάργκο
για ορισμένα ζωικής προέλευσης
προϊόντα, κάτι που θα έκανε
την αρχή και για τα υπόλοιπα. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος της
Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών
Ομάδων Παραγωγών του Νο-
μού Ημαθίας, κ. Χρήστος Γιαν-
νακάκης, είπε πως έγιναν συ-
ζητήσεις με Αραβικές χώρες,
αλλά και με Σκανδιναβικές.
Όπως επεσήμανε, για τη φετινή

χρονιά το ακτινίδιο πήγε καλά,
παρά τους φόβους που υπήρχαν,
αλλά η μεγάλη συζήτηση είναι
για το τι θα γίνει την επόμενη
χρονιά με το επιτραπέζιο ρο-
δάκινο, το οποίο είναι και πιο
ευπαθές από το ακτινίδιο. 
Να σημειωθεί ότι γίνονται προ-
σπάθειες για την άρση του εμ-
πάργκο και η Κοινοπραξία απέ-
στειλε έγγραφο στο υπουργείο
Εξωτερικών για να πιέσει τη
Ρωσία να άρει τις απαγορευτικές
διατάξεις επί των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων. 

Τα φώτα 
στην Πορτογαλία

Τιμώμενη χώρα ήταν η Πορτο-
γαλία, που φέτος πραγματοποίησε
τη μεγαλύτερη συμμετοχή της,
με 96 εκθέτες σε έκταση 600 τ.μ.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η
χώρα προσπαθεί να τονώσει το
εξαγωγικό της προφίλ. Ο όγκος
των εξαγωγών της είναι διαρκώς
αυξανόμενος. Μάλιστα, από το
2010 έως το 2013 οι εξαγωγές
νωπών πορτογαλικών προϊόν-
των έχουν αυξηθεί κατά 26%. 
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Έντονη ελληνική παρουσία 
στη FruitLogistica

Συμμετείχαν 41 ελληνικές επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί

Βραβείο στην παπάγια 
χωρίς κουκούτσι 

Το πρώτο βραβείο καινοτομίας (FLIA) στον κλάδο των φρέσκων προϊόντων
κατέκτησε η παπάγια χωρίς κουκούτσι Aurora, που δημιούργησε η εταιρεία Aviv
Flowers Packing House Ltd από το Ισραήλ. Πέρα από το γεγονός ότι δεν έχει
κουκούτσι, χαρακτηρίζεται από ντελικάτο άρωμα, συμπαγή και πλήρη πούλπα.
Ακόμα και όταν κοπεί, το φρούτο κρατά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για μεγάλο

χρονικό διάστημα. 
Το δεύτερο δόθηκε στην ντομάτα Lemoncherry
που δημιούργησε ο Συνεταιρισμός BelOrta
από το Βέλγιο. Όσον αφορά την Lemoncherry,
πρόκειται για μια ποικιλία κίτρινων ντοματών
cherry πάνω σε κλαδί, που έχουν γλυκιά
γεύση και διακριτικό άρωμα λεμονιού. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η παρουσίαση του «Ελληνικού
Πρωινού Ηπείρου» στην 10η έκθεση
HORECA 2015, που πραγματοποι-
ήθηκε το διάστημα 6-9 Φεβρουαρίου
2015 στο εκθεσιακό κέντρο Metro-
politan Expo στην Αθήνα. 
Ιδιαιτέρως υψηλή ήταν η προσέλευση
επισκεπτών στο περίπτερο της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, ενώ η ηπειρώτικη
γαστρονομία και το Ελληνικό Πρωινό
Ηπείρου κέρδισαν τις εντυπώσεις.
Στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, το οποίο λειτούργησε μέσα
στο κεντρικό περίπτερο του Ξενο-
δοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
παρουσιάστηκαν τα προϊόντα της
Ηπείρου, εκατοντάδες επισκέπτες
γεύτηκαν παραδοσιακές ηπειρώτικες
συνταγές και ενημερώθηκαν τόσο
για τα προϊόντα όσο και για τις ομορ-
φιές της περιοχής. 
Στόχος ήταν η ανάδειξη του γα-
στρονομικού πλούτου και της ιδι-
αιτερότητας των τοπικών προϊόντων
και της τοπικής κουζίνας της Ηπείρου,
φέρνοντας κοντά ξενοδόχους και
τοπικούς παραγωγούς, καθώς επί-
σης και η παρουσίαση, γνωριμία
και εξοικείωση του κοινού με το
Ελληνικό Ηπειρώτικο Πρωινό. 

Ο κ. Πίττας, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΞΕΕ και υπεύθυνος
του προγράμματος «Ελληνικό Πρωι-
νό», ανέφερε ότι η Ήπειρος είναι η
πρώτη περιφέρεια σε αριθμό πι-
στοποιήσεων ξενοδοχείων που
έχουν υιοθετήσει επίσημα το Ελ-
ληνικό Πρωινό, γεγονός που ση-
μαίνει ότι οι προσπάθειες του αν-
τιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Στρά-
του Ιωάννου έχουν αποτέλεσμα και
η διάδοση του πρωινού προχωρά
με γοργό ρυθμό.

Πρώτη η Ήπειρος 
στην υιοθέτηση 

του Ελληνικού Πρωινού
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Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, με...        θέα τη Θεσσαλία 
Πολλά από τα φυτά της μεγάλης
καλλιέργειας (ΦΜΚ) έχουν κα-
τηγορηθεί ως καλλιέργειες ιδι-
αίτερης έντασης εισροών, κά-
ποια ως ιδιαίτερα επιβαρυντικά
για το περιβάλλον και άλλα ως
υδατοβόρα. Ωστόσο, παρά τις
«περιβαλλοντικές» επιθέσεις
που δέχονται, δεν παύουν να
συμπεριλαμβάνουν στις τάξεις
τους τα κύρια προϊόντα δια-
τροφής του ανθρώπου. 

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μεταξύ αυτών, την πρώτη θέση
καταλαμβάνει το σιτάρι (σκληρό
και μαλακό), ενώ συμπεριλαμβά-
νονται τα κύρια κτηνοτροφικά
φυτά (κριθάρι, αραβόσιτος, μηδική,
τριφύλλια, βίκος κ.ά.), τα όσπρια,
αλλά και τα πιο σημαντικά βιομη-
χανικά φυτά, όπως το βαμβάκι,
τα ζαχαρότευτλα, ο καπνός, ο
ηλίανθος και η βιομηχανική τομάτα. 
Από τα σιτηρά, το σιτάρι, το κριθάρι
και ο αραβόσιτος, παρά το μικρό
γεωργικό τους εισόδημα –ιδιαίτερα
τα δύο πρώτα– θα εξακολουθήσουν
να καταλαμβάνουν σημαντικές
εκτάσεις στη χώρα μας, αλλά και
στην περιοχή της Θεσσαλίας, λόγω
της σπουδαιότητάς τους και της
φυτοτεχνικής τους υπεροχής. 
Προσαρμόζονται άριστα στο εδα-
φοκλιματικό περιβάλλον της Θεσ-
σαλίας και αξιοποιούν το μεν σιτάρι
(μαλακό και σκληρό) και το κριθάρι
ξηρικά εδάφη, ο δε αραβόσιτος

αρδευόμενα. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο
Σιτηρών, τα τελευταία χρόνια το
επίπεδο της παγκόσμιας κατανά-
λωσης σιτηρών είναι σχεδόν κάθε
χρόνο υψηλότερο από το επίπεδο
της παγκόσμιας παραγωγής, με
τους βασικούς λόγους της εξέλιξης
αυτής να συνοψίζονται στους πα-
ρακάτω: 

α. Ολοένα συχνότερα και εντο-
νότερα είναι σε αρκετές περιοχές
της γης τα φαινόμενα της ξη-
ρασίας, των πλημμυρών, των
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών
κ.ά., με αποτέλεσμα τη μειωμένη
(συχνά) παγκόσμια παραγωγή
και την άνοδο της τιμής των
σιτηρών και ιδιαίτερα του σι-
ταριού. 

β. Η διαρθρωτική αύξηση της παγ-
κόσμιας ζήτησης σιτηρών, εξαι-
τίας της χρησιμοποίησής τους
στην παραγωγή βιοκαυσίμων
(βιοντήζελ και βιοαιθανόλη)
πρώτης και δεύτερης γενεάς. 

γ. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου
των αναδυόμενων οικονομιών,
που προκαλεί αύξηση της κα-
τανάλωσης λευκών κρεάτων
(πουλερικά, χοιρινό), με απο-
τέλεσμα την αυξημένη ζήτηση
και συμμετοχή των σιτηρών
στα σιτηρέσια των συγκεκρι-
μένων παραγωγικών ζώων.

Νέα διατροφικά 
μοντέλα

Μελέτες Διεθνών Οργανισμών
(Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών –

FAO) προβλέπουν θεαματική αλ-
λαγή των διατροφικών μοντέλων
των ασιατικών αλλά και άλλων
χωρών μέχρι το 2020, όπου την
παραδοσιακή τροφή με βάση τα
σιτηρά θα αντικαταστήσουν σε ση-
μαντικό βαθμό προϊόντα υψηλό-
τερης διαιτητικής αξίας, όπως το
κρέας και τα γαλακτοκομικά, που
για να παραχθούν χρειάζονται ση-
μαντικές ποσότητες κτηνοτροφι-
κών σιτηρών (μαλακό σιτάρι κα-
τώτερων ποιοτήτων, κριθάρι, αρα-
βόσιτος κ.ά.). 
Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank)
σε πρόσφατη μελέτη της διαπι-
στώνει σημαντική αύξηση των
διεθνών τιμών στον διατροφικό
τομέα από το 2000 και μετά και
επισημαίνει ότι, ειδικότερα στον
τομέα του σιταριού, οι αυξητικές
αυτές τάσεις θα συνεχιστούν, όπως
θα συνεχιστούν και στους τομείς
του κρέατος, των γαλακτοκομικών
προϊόντων, των αυγών-πουλερι-
κών και των λοιπών τροφίμων
που παράγονται με βάση τα σιτηρά.
Στο πλαίσιο της μελέτης, προβλέ-
πεται ότι η ζήτηση των παραπάνω
τροφίμων αναμένεται να διπλα-
σιαστεί μέχρι το 2030. 
Στη χώρα μας και στην περιοχή
της Θεσσαλίας, οι μέσες στρεμ-

ματικές αποδόσεις των σιτηρών
είναι υψηλές και η ποιότητα των
παραγομένων προϊόντων άριστη.
Σημειώνω την υψηλή ποιότητα
του παραγόμενου σκληρού σιτα-
ριού, με αποτέλεσμα να εξάγεται
ευχερώς και τις πολύ υψηλές
μέσες στρεμματικές αποδόσεις
του αραβοσίτου, στις οποίες η
χώρα μας είναι η πρώτη στον κό-
σμο, όταν το καλαμπόκι αρδεύεται. 

«Ξεχασμένα» σιτάρια
Τα τελευταία χρόνια έχει αναζω-
πυρωθεί το ενδιαφέρον για την
καλλιέργεια στον τομέα του σι-
ταριού, εκτός των δύο ειδών που
κυριαρχούν (σκληρό και μαλακό)
τριών ποικιλιών, «ξεχασμένων»
ειδών σιταριού: του μονόκοκκου,
του δίκοκκου και του σπέλτα. 
Για την αποφυγή δημιουργίας
«φρούδων ελπίδων» που κάποιοι
καλλιεργούν με ιδιοτέλεια, θα πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα σιτάρια
αυτά είναι χαμηλότερων αποδό-
σεων από το σκληρό και το μαλακό,
είναι καλά σιτάρια, χωρίς όμως
να έχουν «μαγικές» ιδιότητες,
όπως μερικοί προσπαθούν να τους
προσδώσουν. Δεν είναι μηδενικής
περιεκτικότητας σε γλουτένη, δεν
έχουν πολύ υψηλά ποσοστά σε

λυσίνη και νιασίνη, και κανένα από
αυτά δεν απαγορεύτηκε να καλ-
λιεργείται από τον... Ελευθέριο Βε-
νιζέλο, όπως διατείνονται κάποιοι! 
Είναι σιτάρια που προβάλλονται
στο πλαίσιο της επανακαλλιέργειας
παλαιών, «ξεχασμένων» ειδών,
που κυκλοφορούν με τα ονόματα
«ζέα» ή «ζειά», «ντίνκελ» κ.ά. και
ανήκουν στην κατηγορία των «ντυ-
μένων σιταριών», δηλαδή εκείνων
που δεν αποβάλλουν τα περιβλή-
ματά τους κατά τον αλωνισμό.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επε-
ξεργασία για την αποφλοίωση, η
οποία είναι κοπιώδης και κοστο-
βόρος, ενώ η απόδοση μειώνεται,
λόγω της απομάκρυνσης των πε-
ριβλημάτων, κατά το 1/3. 
Τα παραπάνω σιτάρια είναι πλούσια
σε αντιοξειδωτικές ουσίες (τοκο-
φερόλες, καρωτινοειδή, πολυφαι-
νόλες, σελήνιο) και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές
καλλιέργειες στη χώρα μας, ιδι-
αίτερα σε φτωχά και ελαφρά εδάφη
(εδάφη λιγότερο γόνιμα) και σε
περιοχές ζεστές και ξηρές (το δί-
κοκκο), ορεινές, ημιορεινές και
ψυχρές (το μονόκοκκο και το σπέλ-
τα). Και τα τρία παραπάνω σιτάρια
καλλιεργούνται για το αλεύρι τους,
για ψωμί, δημητριακά για πρωινό,
ζυμαρικά και κράκερς. 
Συμβουλή: Μην επιχειρήσετε να
καλλιεργήσετε τα παραπάνω σι-
τάρια εάν πριν δεν έχετε εξασφα-
λίσει τη διάθεσή τους. 

Ο αραβόσιτος
Για την καλλιέργεια του αραβοσίτου,
που ιδιαίτερα ευδοκιμεί στη χώρα
μας και στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλίας, ενδιαφέρουσα προ-
οπτική εμφανίζει η καλλιέργεια
του αραβοσίτου για ενσίρωση,
αλλά και του επίσπορου αραβο-
σίτου. Στην καλλιέργεια των σι-
τηρών είναι απαραίτητη η εφαρμογή
συστημάτων αμειψισποράς σε
εναλλαγή με ψυχανθή, γιατί η συ-
νεχής καλλιέργεια σιτηρών «κου-
ράζει» το χωράφι και μειώνει τις
αποδόσεις. Γι’ αυτό και στη Θεσ-
σαλία, ιδανικό σύστημα αμειψι-
σποράς θα μπορούσε να είναι το
σύστημα: σιτάρι-βίκος ή σιτάρι-
όσπρια.

Το βαμβάκι
Το βαμβάκι αποτελεί την πιο ση-
μαντική καλλιέργεια στην περιοχή
της Θεσσαλίας και θα συνεχίσει
να αποτελεί τη ναυαρχίδα των
ΦΜΚ, αφού οι αποδόσεις που ση-
μειώνονται είναι αρκετά υψηλές
και η ποιότητα των παραγομένων
ινών υψηλή, ως αποτέλεσμα της
άριστης γνώσης της τεχνικής καλ-
λιέργειάς του από τους παραγω-
γούς και του αξιόπιστου, απαραί-
τητου εξοπλισμού που είναι επεν-
δεδυμένος στον τομέα του βαμ-
βακιού. 
Το βαμβάκι αποτελεί για τη χώρα
μας, όπως και για τις άλλες βαμ-
βακοπαραγωγικές χώρες, την πρώ-
τη ύλη που τροφοδοτεί μια σειρά

μεταποιητικών βιομηχανιών και
βιοτεχνιών, όπως εκκοκκιστήρια,
κλωστήρια, υφαντήρια, πλεκτήρια,
βαφεία, εργοστάσια κατασκευής
ενδυμάτων και ετοίμων βαμβα-
κερών ειδών, σπορελαιουργεία,
εργοστάσια ζωοτροφών κ.ά., που
πολλαπλασιάζουν μέχρι και 20
φορές την αξία του. 
Το βαμβάκι αποτελεί για την περιοχή
της Θεσσαλίας και για τα αρδευό-
μενα χωράφια μια αναντικατάστατη
καλλιέργεια, υπό την προϋπόθεση
ότι θα γίνονται συνεχείς προσπά-
θειες μείωσης του κόστους πα-
ραγωγής (λιγότερες εισροές) και
ένταξη της καλλιέργειας σε κανόνες
ολοκληρωμένης διαχείρισης, με
αποτέλεσμα να προκύπτει για τον
παραγωγό το βέλτιστο γεωργικό
εισόδημα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε,
επίσης, ότι το βαμβάκι αποτελεί
ένα από τα σημαντικά εξαγώγιμα
προϊόντα της χώρας μας. 
Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές του
παραγωγού για το σύσπορο βαμ-
βάκι έχουν ξεφύγει από τα χαμηλά
επίπεδα των 0,20 και 0,25 ευρώ
το κιλό και κυμαίνονται γύρω στα
0,50 ευρώ, γεγονός που αποτελεί
ευνοϊκή εξέλιξη για το εισόδημα
του βαμβακοπαραγωγού. Η πρό-
βλεψη είναι ότι η ευνοϊκή αυτή
εξέλιξη θα συνεχιστεί και τα επόμενα
χρόνια, λόγω αυξημένης ζήτησης
του προϊόντος από τη διεθνή αγορά
και παρά το γεγονός ότι φέτος οι
τιμές παρουσιάζουν μια κάμψη.

Ζαχαρότευτλα 
και καπνός

Δυο άλλα σημαντικά κατά το πα-
ρελθόν φυτά μεγάλης καλλιέργειας
αποτελούν ήδη παρελθόν για την
περιοχή της Θεσσαλίας και ειδι-
κότερα για το Νομό Λάρισας: τα

Τα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
Δυναμικές καλλιέργειες για την περιοχή,
με ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον,
αποτελούν τα κτηνοτροφικά ψυχανθή
και συγκεκριμένα ο βίκος (ετήσιο) και
η μηδική (πολυετές).
Ο βίκος είναι φυτό κυρίως σανοδοτικό,
σε δεύτερο βαθμό καρποδοτικό και
αποτελεί άριστη κτηνοτροφή. Είναι το
πιο σπουδαίο από τα φθινοπωρινά κτη-
νοτροφικά ψυχανθή και, εκτός των άλ-
λων, έχει αποδειχθεί το πιο κατάλληλο
φυτό αμειψισποράς σε εναλλαγή με
σιτηρά, σε χωράφια ξηρικά, που έχουν
εξαντληθεί από τη συνεχή καλλιέργεια
σιταριού ή κριθαριού. Ο βίκος αποτελεί
και αξιόλογο φυτό χλωρής λίπανσης. 
Από την άλλη μεριά, το χόρτο της
μηδικής είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες, ανόργανα άλατα και βι-
ταμίνες. Αποτελεί ζωοτροφή υψηλής
θρεπτικής αξίας, πολύ εύγεστη και ελ-
κυστική για τα ζώα, γι’ αυτό και πάντα
θα είναι ζητούμενη και θα δίνει ένα
αξιοπρεπές εισόδημα στον παραγωγό. 

Η μηδική είναι η πιο διαδεδομένη χορ-
τοδοτική καλλιέργεια στη χώρα μας,
είναι φυτό πολυετές, πολλαπλών κοπών,
γρήγορης αναβλάστησης και υψηλών
αποδόσεων όταν αρδεύεται. Χορηγείται
στα ζώα υπό μορφή ξηρού χόρτου (σα-
νός) ύστερα από φυσική ξήρανση, αλλά
και ως χόρτο χλωρό ή ενσιρωμένο.
Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί σε
μείγματα με άλλα φυτά για βόσκηση. 
Οι προοπτικές καλλιέργειάς της είναι
θετικές και η δυναμική της αυξητική
σε ό,τι αφορά τις καλλιεργούμενες
εκτάσεις και τον όγκο παραγωγής. 

Τα προβλήματα, οι προοπτικές, το παρόν και το μέλλον στην             περιοχή,  αλλά και γενικότερα

Καλλιέργειες με... παράδοση!
Τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας καταλαμβάνουν κάθε χρόνο περίπου 60% των
καλλιεργουμένων στη χώρα μας εκτάσεων (σε παγκόσμια κλίμακα το 95%). Στην
περιοχή της Θεσσαλίας, λόγω των κλιματικών συνθηκών και του προφίλ του
εδάφους, αλλά και λόγω παράδοσης, αποτελούν τον κύριο άξονα της φυτικής
παραγωγής, που συμπληρώνεται από τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι δενδρώδεις
καλλιέργειες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα ΦΜΚ θα είναι για τη Θεσσαλία
φυτά σημαντικά, σε πολλές περιπτώσεις μοναδικά, από τα οποία και τώρα και στο
μέλλον θα εξαρτάται το εισόδημα πολλών γεωργικών νοικοκυριών. 

Υποσχόμενες 
καλλιέργειες
Προοπτικές θετικές για την περιοχή
έχει η καλλιέργεια του ηλιάνθου, είτε
για την παραγωγή λαδιού (κυρίως)
είτε για την παραγωγή βιομάζας, αφού
το φυτό αποδίδει ένα ικανοποιητικό
γεωργικό εισόδημα με μικρότερο κόστος
απ’ ό,τι το βαμβάκι, ενώ συγχρόνως
αξιοποιεί εκτάσεις με περιορισμένη
δυνατότητα άρδευσης. 
Καλλιέργειες υποσχόμενες για την πε-
ριοχή, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να
αποτελέσουν τα όσπρια (φακές και ρε-
βίθια) τα οποία ήδη καλλιεργούνται
και εδώ στην περιοχή της Νίκαιας.
Για την επιτυχία της καλλιέργειας των
οσπρίων, πρέπει τα προϊόντα να έχουν
βραστερότητα (εδάφη επαρκώς εφο-
διασμένα με Ca είναι απαραίτητα) και
να παράγονται σε ικανοποιητικές πο-
σότητες, από ομάδα παραγωγών, ικανές
να τροφοδοτούν μεγάλες αλυσίδες
τροφίμων.

ζαχαρότευτλα και ο καπνός, που
υπήρξαν και τα δύο θύματα της
μεταρρύθμισης της ΚΑΠ το 2004
για τον τομέα του καπνού και το
2005 για τον τομέα ζαχαρότευτ-
λα-ζάχαρη. Στο πλαίσιο των τότε
αποφάσεων της Ε.Ε. για τον τομέα
του καπνού, με πρόσχημα την αν-
τικαπνιστή εκστρατεία, οι καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις σε επίπεδο
χώρας μειώθηκαν δραματικά (από
600.000 στρέμματα το 2004 σε
μόλις 70.000 στρέμματα σήμερα),
αφού η εμπορική αξία πολλών
ποικιλιών καπνού Ανατολικού τύ-
που, μεταξύ των οποίων και η
ποικιλία Ελασσόνας, δεν κάλυπτε
καν το κόστος παραγωγής. Απο-
τέλεσμα, η εξαφάνιση όλων σχεδόν
των ποικιλιών Ανατολικού και
Αμερικάνικου τύπου και μερική
διάσωση μόνο του Μπασμά, της
ποικιλίας Κατερίνης και λίγο των
Virginia. 
Για τον ίδιο λόγο, και κυρίως
λόγω της μείωσης των θεσμικών
τιμών σε επίπεδο παραγωγού
κατά 35%, μηδενίστηκε η καλ-
λιέργεια των ζαχαροτεύτλων στην
περιοχή της Θεσσαλίας, αφού
έκλεισε και το ζαχαρουργείο της
Λάρισας. Η εξαφάνιση της καλ-
λιέργειας από τη Θεσσαλία ολο-
κληρώθηκε με την αδυναμία με-
τατροπής του εργοστασίου της
Λάρισας σε μονάδα παραγωγής
βιοαιθανόλης, που θα χρησιμο-
ποιούσε ως πρώτη ύλη τα ζαχα-
ρότευτλα και τον αραβόσιτο. 
Οι προοπτικές για την επανένταξη
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις
των δύο αυτών βιομηχανικών φυ-
τών είναι αρνητικές και τη θέση
τους φυσιολογικά καταλαμβάνουν
ήδη καλλιέργειες όπως το βαμβάκι,
ο αραβόσιτος, ο ηλίανθος ή η μηδική. 
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Καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση της ποιότητας
έχει η γνώση του τρόπου και του χρόνου συλλογής 
των φαρμακευτικών φυτών και των δρογών, καθώς 
και των τμημάτων του φυτού που πρέπει να συλλέγονται

Η ανεύρεση φυ-
τών με θερα-

πευτικές ιδιότη-
τες ξεκίνησε από

τους πρωτόγονους ανθρώπους, εμ-
πλουτίστηκε ανά τους αιώνες και
με συστηματική προσπάθεια συνε-
χίστηκε μέχρι την σύγχρονη εποχή.
Τα φαρμακευτικά φυτά κατατάσσονται
σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα αυ-
τοφυή και τα καλλιεργούμενα. 
Καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση
της ποιότητας έχει η γνώση του τρόπου
και του χρόνου συλλογής των φαρμα-
κευτικών φυτών και των δρογών, καθώς
και των τμημάτων του φυτού που πρέπει
να συλλέγονται, προτιμώντας εκείνα τα
τμήματα που περιέχουν τα επιθυμητά
δραστικά συστατικά ή είναι πιο πλούσια
σε περιεκτικότητα από άλλα. 
Οι κανόνες συλλογής μπορούν γενικά
να είναι οι εξής:
3 Οι καρποί και τα σπέρματα συλλέγονται

όταν έχουν ωριμάσει.

3 Τα άνθη συλλέγονται, συνήθως, όταν
η ανάπτυξή τους είναι πλήρης.

3 Τα φύλλα και οι πόες συλλέγονται
κατά την περίοδο ανθοφορίας.

3Ο φλοιός συλλέγεται κυρίως την άνοι-
ξη.

3 Οι ρίζες και τα ριζώματα συλλέγονται
κατά το τέλος της βλάστησης (συνήθως
φθινόπωρο).

Η καλλιέργεια των φαρμακευτικών και
αρωματικών φυτών έχει το πλεονέκτημα
ότι παρέχει στην αγορά τρία διαφορετικά
προϊόντα, δηλαδή νωπά φυτικά υλικά,
ξερά φυτικά υλικά και αιθέρια έλαια. 
Αυτήν την εβδομάδα συνεχίζουμε με κά-
ποια βασικά στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας
αρωματικών και φαρμακευτικών φυ-
τών:

Δάφνη
(Οικογένεια: Lauraceae)
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Αειθαλές
μικρό δέντρο ή θάμνος (στενόφυλλη ή
πλατύφυλλη). Τα φύλλα είναι εναλλασ-
σόμενα, ακέραια, λογχοειδή, βαθυπράσινα
με μικρό μίσχο και με ελαφρά κυματοειδή
μορφή, ενώ ο καρπός είναι δρύπη με σαρ-
κώδες περικάρπιο και μεγάλο σπέρμα. Ως
αυτοφυής απαντάται σε διάφορα μέρη της
χώρας. Προτιμά δροσερά παραθαλάσσια
μέρη και νησιά, ενώ ευδοκιμεί σε ασβε-
στολιθικά και καλά αρδευόμενα εδάφη. Το
έδαφος μπορεί να είναι φτωχό-πλούσιο
και όξινο- αλκαλικό (pH=4.5-8.2).
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπόρο. 
Με μοσχεύματα.
Εποχή φύτευσης – σποράς: Τα προερ-
χόμενα από το σπορείο μεταφυτεύονται
στα 4 πρώτα φύλλα μέχρι να μεγαλώσουν
αρκετά και να μεταφυτευθούν στο χωράφι.
Σε συστηματική καλλιέργεια οι αποστάσεις
φύτευσης, σε ρόμβους, έχουν πλευρές 3-
4 μ. Είναι αναγκαίες όλες οι καλλιεργητικές
φροντίδες (καταπολέμηση ζιζανίων, λίπανση,
άρδευση).
Συγκομιδή: Τα φύλλα συλλέγονται Αύ-
γουστο-Σεπτέμβριο με κλάδεμα των κο-
ρυφών των βλαστών. Ακολουθεί αποφύλ-
λωση και ξήρανση (φυσική ή τεχνητή). Η
επιτρεπόμενη υγρασία είναι ≤13%. 
Αποδόσεις:Η αναλογία ξηρών προς χλωρά
δαφνόφυλλα είναι 40% περίπου. Σε αιθέριο
έλαιο: τα χλωρά 1%, τα ξηρά 2% και οι
καρποί 3%.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται στη μαγειρική
ως άρτυμα και στην κονσερβοποιία ψαριών
και κρεάτων. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται
στην αρωματοποιία, τη σαπωνοποιία και
σε βιομηχανίες τροφίμων. Θεωρείται αν-
τιρρευματικό και διευκολύνει την πέψη. 

Δενδρολίβανο
(Οικογένεια: Lamiaceae) 
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Αρωματικός
αειθαλής θάμνος, πολύκλαδος και πυκνό-
φυλλος. Τα φύλλα είναι δερματώδη, μικρά,
γραμμοειδή, ενώ τα άνθη βρίσκονται κατά
ομάδες και βγαίνουν στις μασχάλες των
φύλλων. Ευδοκιμεί τόσο σε ήπιο, θερμό,
όσο και ψυχρό κλίμα, σε πεδινές και ημιο-
ρεινές περιοχές, σε όλα σχεδόν τα εδάφη
(ποτιστικά-ξηρικά) εκτός από τα βαριά μη
στραγγιζόμενα. Με pH=5.5 και μη ασβε-
στούχα εδάφη αναπτύσσεται κανονικά,
ενώ με pH=7 και ασβεστούχα εδάφη ευ-
νοείται περισσότερο. 
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Κυρίως με
μοσχεύματα (τμήματα βλαστών 10 εκ. πε-
ρίπου) και με παραφυάδες. 
Στα ξηρικά χωράφια φυτεύονται σε γραμμές
που απέχουν 1 μ. και επί των γραμμών 60-
80 εκ. Η φύτευση γίνεται με το χέρι ή με
καπνοφυτευτικές μηχανές. 
Απαραίτητη η καλή προετοιμασία του αγρού,
η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκαλίσματα
ή ζιζανιοκτονία) και η άρδευση (3-4 ποτίσματα
το καλοκαίρι) όπου υπάρχει νερό. 
Εποχή φύτευσης – σποράς: Καλύτερη
εποχή για εγκατάσταση των μοσχευμάτων
η άνοιξη. Η οριστική εγκατάσταση γίνεται
Οκτώβριο-Νοέμβριο ή Φεβρουάριο-Μάρτιο. 
Συγκομιδή: Συλλέγεται στο στάδιο της
πλήρους άνθησης. Καταλληλότερη περίοδος
Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος. 
Αποδόσεις: Η πλήρης απόδοση αρχίζει
από το 3ο έτος. Η μέση στρεμματική απόδοση
κυμαίνεται σε 1.500-2.000κιλά (χλωρό).
Η σχέση ξηρού/χλωρού είναι 35%. 
Η παραγωγή ξηρών φύλλων ανέρχεται σε
250-350 κιλά/στρέμμα. 
Χρήσεις:Τα φύλλα-άνθη χρησιμοποιούνται
ως άρτυμα. Είναι άριστο μελισσοτροφικό.
Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρω-
ματοποιία-φαρμακευτική. Θεωρείται το-
νωτικό, χωνευτικό, σπασμολυτικό κ.λπ. 

Δίκταμο 
(Οικογένεια: Lamiaceae) 
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Είναι πο-
λυετές (4-5 έτη) ενδημικό φυτό που αυ-
τοφύεται και καλλιεργείται στην Κρήτη
(Έμπαρος, Επισκοπή Κρήτης) και αντέχει
στην ξηρασία. Έχει μήκος 30-40 εκ., τα
φύλλα είναι μικρά, παχουλά και καλύπτονται
από χνούδι, ενώ τα άνθη του έχουν βιολετί
χρώμα. Συναντάται σε άγονες και ορεινές
περιοχές και σε κλίμα ήπιο-μεσογειακό και
όχι σε ανεμόπληκτες περιοχές. Καταλλη-
λότερα θεωρούνται τα αμμοαργιλώδη και
στραγγιζόμενα εδάφη.
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε
σπορείο. 
Με μοσχεύματα (τμήμα βλαστού 6-8 εκ.). 
Με παραφυάδες (ο καλύτερος τρόπος). 
Εποχή φύτευσης – σποράς: Η φύτευση
γίνεται το φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέμβριο)
ή την άνοιξη (Φεβρουάριο-Μάρτιο) σε
γραμμές που απέχουν 50-60 εκ. και επί
των γραμμών 30-40 εκ. Θεωρούνται απα-
ραίτητα η καλή προετοιμασία του χωραφιού
(βαθύ όργωμα-σβάρνισμα- ισοπέδωση),
η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκάλισμα-
ζιζανιοκτονία) και προσεκτικό πότισμα,
όπου υπάρχει νερό. Αναγκαία θεωρείται
τουλάχιστον η διετής αγρανάπαυση.
Συγκομιδή: Συλλέγεται στο στάδιο της
άνθησης (χωριστά οι ανθοφόροι βλαστοί
από τα υπόλοιπα μέρη του φυτού). Γίνονται
2-4 συλλογές. Η ξήρανση πραγματοποιείται
σε σκιά. 
Αποδόσεις: Η στρεμματική απόδοση σε
χλωρό βάρος κυμαίνεται σε 400-600 κιλά
για όλες τις συγκομιδές (η σχέση ξηρού
προς χλωρό 40%). Η απόδοση σε αιθέριο
έλαιο κυμαίνεται σε 1,1% ξηράς δρόγης. 
Χρήσεις: Εθεωρείτο στην αρχαιότητα
«πανάκεια». Χρησιμοποιείται στην ποτο-
ποιία (Vermouth, Martini, Campari) και
ως αφέψημα. Θεωρείται αντισηπτικό,
αφροδισιακό.

Θυμάρι 
(Οικογένεια: Lamiaceae) 
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Είναι εξαι-
ρετικά ανθεκτικός πολυετής θάμνος (6-7
έτη) μικρού ύψους (30 εκ.) με όρθιους βλα-
στούς και ευχάριστο άρωμα. Ευδοκιμεί σε
θερμές όσο και ψυχρές περιοχές. Ανα-
πτύσσεται σε ξηρικές εκτάσεις, ενώ στις
ποτιστικές η μεγαλύτερη παραγωγή απο-
βαίνει σε βάρος της ποιότητας. Ως προς τα
εδάφη, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, προ-
τιμά, όμως, τα μέσης συστάσεως, ασβε-
στούχα χαλικώδη. 
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε
σπορείο (καλύτερα Αύγουστο), με παρα-
φυάδες και με μοσχεύματα (πιο δαπανηρό). 
Εποχή φύτευσης – σποράς: Η μεταφύτευση
από τα σπορεία του Αυγούστου γίνεται τον
Οκτώβριο-Νοέμβριο. Από σπορεία του φθι-
νοπώρου η μεταφύτευση γίνεται την άνοιξη.
Από παραφυάδες του φθινοπώρου ή της
άνοιξης, η μεταφύτευση γίνεται αμέσως
στο χωράφι. Η καλύτερη εποχή μεταφύτευσης
είναι το φθινόπωρο. Γίνεται με το χέρι ή τις
καπνοφυτευτικές μηχανές σε γραμμές που
απέχουν 50-60 εκ. και επί των γραμμών
30-40 εκ. Είναι απαραίτητη η λίπανση (Νο-
έμβριο) με 30 κιλά φωσφορική αμμωνία
και η καταπολέμηση των ζιζανίων. 
Συγκομιδή: Η καλύτερη φάση συγκομιδής
είναι κατά την πλήρη άνθηση του (Ιούνιος).
Εφόσον προορίζεται για αιθέριο έλαιο μετά
την κοπή προωθείται για απόσταξη. Για
ξηρή δρόγη, αποθηκεύεται μετά την ξήρανση. 
Αποδόσεις: Η μέση στρεμματική απόδοση
κυμαίνεται σε 700-800 κιλά χλωρό χόρτο
ή 200 κιλά περίπου σε ξηρή δρόγη. Με
δεύτερη κοπή (Αύγουστος) υπάρχει συμ-
πληρωματική παραγωγή 30%. 
Χρήσεις: Η ξηρή δρόγη και το αιθέριο
έλαιο χρησιμοποιούναι στη βιομηχανία τρο-
φίμων, στην αρωματοποιία και την ποτοποιία.
Αναφέρεται ως αντισηπτικό, αποσμητικό,
τονωτικό, χωνευτικό και σπασμολυτικό.

Κάππαρη 
(Οικογένεια: Capparaceae) 
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Είναι
πολυετής θάμνος με μικρά αγκάθια και
βλαστούς που διακλαδίζονται και απλώ-
νονται στο έδαφος και άνθη μεγάλα και
λευκά που φύονται μεμονωμένα. Στην
Ελλάδα αυτοφύεται σε πολλά μέρη (κυρίως
νησιά) σε πετρώδεις και βραχώδεις το-
ποθεσίες. 
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε
σπορείο (εγκατάσταση το Φεβρουάριο, το
5% φυτρώνει σε 2-3 μήνες). 
Με μοσχεύματα διαμέτρου >1,5 εκ. (ποσοστό
ριζοβολίας 50%).
Εποχή φύτευσης – σποράς: Η μεταφύ-
τευση γίνεται σε χωράφι καλά οργωμένο
και απαλλαγμένο από ζιζάνια. Οι απο-
στάσεις των φυτών μεταξύ των γραμμών
όσο και επί των γραμμών είναι 2,0- 2,5
μ. (160-250 φυτά/στρέμμα). Απαραίτητες
εργασίες μετά τη φύτευση η καταπολέμηση
των ζιζανίων και των εντόμων, το κλάδεμα
και εάν είναι δυνατόν η λελογισμένη λί-
πανση.
Συγκομιδή: Τον 3ο χρόνο βρίσκεται στην
πλήρη παραγωγή. Η καρποφορία διαρκεί
Μάιο-Αύγουστο. 
Αποδόσεις: Γίνονται 9-12 συλλογές και
διαχωρισμός των μπουμπουκιών ανάλογα
με το μέγεθος. 
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται σαν λαχανικό ή
άρτυμα. Αναφέρεται ότι οι φλοιοί των
ριζών χρησιμοποιούνται εναντίον της υδρω-
πικίας, αναιμίας, ατονίας και αρθρίτιδας.
Τα «μπουμπούκια» θεωρούνται ως διου-
ρητικά, αντιαρτηριοσκληρωτικά. 

Κορίανδρος 
(Οικογένεια: Apiaceae) 
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Πολυετής
πόα. Καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό
της (σφαιρικός, εύοσμος) και υπάρχουν
ποικιλίες τόσο μεγαλόκαρπες όσο και μι-
κρόκαρπες. Αντέχει στο ψύχος όσο και στη
ζέστη και την ξηρασία. Καταλληλότερες
περιοχές για την καλλιέργειά του θεωρούνται
οι πεδινές και ημιορεινές με ελαφρά και
γόνιμα εδάφη. 
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπόρο. 
Εποχή φύτευσης – σποράς: Σπέρνεται
το φθινόπωρο στο χωράφι (Οκτώβριο-
Νοέμβριο) ή την άνοιξη (Μάρτιο) με το χέρι
ή με μηχανές σε γραμμές που απέχουν 30-
40 εκ. μεταξύ τους (απαιτούμενη ποσότητα
2,5-3,5 κιλά με το χέρι ή 1,5-2,0 κιλά με
μηχανές). 
Στις καλλιεργητικές φροντίδες λογίζονται
η προετοιμασία του χωραφιού (όργωμα,
δισκοσβάρνισμα κ.λπ.) και η καταπολέμηση
ζιζανίων (σκαλίσματα ή ζιζανιοκτονία). 
Συγκομιδή: Συγκομίζεται τον Ιούνιο (στάδιο
ωρίμανσης των καρπών). Η συλλογή γίνεται
με το χέρι ή με χορτοκοπτικά. Αποξηραίνονται
και εν συνεχεία αλωνίζονται. 
Αποδόσεις: Η στρεμματική απόδοση σε
καρπό ανέρχεται σε 50-100 κιλά και σε
μερικές περιπτώσεις 200 κιλά. Η περιε-
κτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από
0,4 έως 1,2%. 
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται (ο καρπός) ως
άρτυμα και στον αρωματισμό ποτών στην
βιομηχανία τροφίμων. Το αιθέριο έλαιο
στην αρωματοποιία. Θεωρείται χωνευτικό,
σπασμολυτικό.

Μάραθος 
(Οικογένεια: Apiaceae) 
Περιγραφή – κλίμα – έδαφος: Φυτό μο-
νοετές, διετές ή πολυετές. Ευδοκιμεί σε
όλες τις περιοχές με καταλληλότερες τις
περιοχές που έχουν ήπιο μεσογειακό κλίμα
και μεσημβρινό προσανατολισμό. Ακατάλ-
ληλες οι ορεινές περιοχές με κρύα άνοιξη.
Προτιμά εδάφη ασβεστώδη, γόνιμα, πηλώδη
ή αμμοαργιλώδη αποστραγγιζόμενα. Συ-
νήθως καλλιεργείται σε ξηρικά χωράφια
και σπανίως σε ποτιστικά. 
Τρόπος πολλαπλασιασμού: Με σπόρο (ο
ετήσιος).
Με φυτικά τμήματα βλαστού και ρίζας (ο
πολυετής). 
Εποχή φύτευσης – σποράς: Η σπορά γί-
νεται στο χωράφι το φθινόπωρο (Οκτώ-
βριο-Νοέμβριο) ή την άνοιξη (Μάρτιο-Απρί-
λιο). Η πρώιμη σπορά της άνοιξης αξιοποιεί
τις ανοιξιάτικες βροχές με συνέπεια την
αύξηση της παραγωγής. Η σπορά γίνεται
με το χέρι (πεταχτά) ή με σπαρτική μηχανή
σε γραμμές που απέχουν 40-60 εκ. Απαι-
τούμενη ποσότητα σπόρου 0,6-1,2
κιλά/στρέμμα. Απαραίτητη είναι η καλή
προετοιμασία του χωραφιού (όργωμα, δι-
σκοσβάρνισμα κ.λπ.) και η καταπολέμηση
των ζιζανίων (σκάλισμα, ζιζανιοκτονία). 
Συγκομιδή: Η συγκομιδή πραγματοποιείται
όταν οι περισσότερες ανθοταξίες έχουν
ωριμάσει με καρπούς σκληρούς γκριζο-
πράσινους (Ιούλιο). 
Αποδόσεις: Η μέση στρεμματική απόδοση
κυμαίνεται σε 100 κιλά για τον ξηρικό
και μέχρι 180 κιλά για τον ποτιστικό.
Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται
από 7-10% με
περιεκτικότητα
σε ανηθόλη
60%.▶

Οι τεχνικές καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
(γ’ μέρος)



Τί αλλάζει για
τους συνταξιούχους
και τα ασφαλιστικά
ταμεία 
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Το κρίσιμο «στοίχημα» των μεταρρυθμίσεων
Ποιο είναι το «κοινωνικό πρόσημο» 
που επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας

Ποιος είναι οι προτάσεις του ΟΟΣΑ 
για να επιστρέψει η Ελλάδα στην ανάπτυξη

«Ελλειμματικό» 
το ισοζύγιο 
απασχόλησης 
τον Ιανουάριο

Όλα κρέμονται
σε μια κλωστή…

Στο κρίσιμο Eurogroup της Δευτέρας 
στραμμένα τα βλέμματα Ελλάδας και Ευρώπης

Η κυβέρνηση χτίζει… συμφωνία-γέφυρα 
για να αφήσει στην άλλη όχθη το μνημόνιο
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Περί 
διαπραγμάτευσης 2

Την προηγούμενη εβδομάδα, γράφαμε εδώ
σχετικά με το τι είναι διαπραγμάτευση και
προσπαθούσαμε να διαπιστώσουμε αν αυτό
που γίνεται μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης
και των Ευρωπαίων εταίρων και δανειστών
της εμπίπτει στον σχετικό ορισμό που δίνουν
τα λεξικά (Διαπραγμάτευση = η συζήτηση που
γίνεται μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών
που διαφωνούν σε κάτι, με σκοπό την εξεύρεση
μιας αποδεκτής λύσης μετά από αμοιβαίες υπο-
χωρήσεις). 
Όσο η «διαπραγμάτευση» επί του ελληνικού
προγράμματος προχωρά και οι δύο πλευρές
ανοίγουν τα χαρτιά τους, η απάντηση γίνεται
όλο και πιο ξεκάθαρη, αν και –όπως τα περισ-
σότερα πράγματα που αφορούν την Ελλάδα–
έχει κάποιες… ιδιαιτερότητες. Γιατί, όπως
προκύπτει από τα πράγματα, αλλά και από τις
δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης, η
«μάχη» της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή
εντοπίζεται στο… όνομα! Κοινώς, η διαφωνία
των δύο πλευρών έγκειται όχι τόσο στις λε-
πτομέρειες της νέας συμφωνίας (για τις οποίες
φαίνεται πως υπάρχει πεδίο συνεννόησης)
όσο στο πώς θα λέγεται αυτή η συμφωνία. Ει-
δικότερα, η ελληνική πλευρά δεν θέλει να εμ-
φανίζεται πουθενά ο όρος «παράταση» και
πιέζει να χρησιμοποιηθεί ο όρος «συμφωνία-
γέφυρα». Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κοινό ανακοινωθέν
μετά το Eurogroup της Τετάρτης, γι’ αυτόν και
μόνο τον λόγο. Οι περισσότεροι ελπίζουν ότι
τελικά συμφωνία θα επέλθει. Αν τελικά αυτό
δεν συμβεί, επειδή οι δύο πλευρές δεν τα
βρήκαν στο όνομα, μάλλον ο ορισμός περί
διαπραγμάτευσης στο λεξικό θα πρέπει να αλ-
λάξει…

ΑΝΧΕΛ 
ΓΚΟΥΡΙΑ
«Δεν ήρθαμε εδώ για
να υποδείξουμε τι οφεί-
λουν να κάνουν στην
Ελλάδα», ήταν το μήνυμα

του επικεφαλής του ΟΟΣΑ κατά την επί-
σκεψή του στην Αθήνα. Σχολίασε, δε,
ότι στη χώρα μας «υπάρχουν ομάδες που
μετατράπηκαν σε ομάδες συμφερόντων
και αντιστέκονται στην αλλαγή γιατί θα
απειλούσε τις δικές τους θέσεις» ανα-
φερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στην
εργαλειοθήκη για το άνοιγμα των αγορών.
«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το με-
ταρρυθμιστικό πρόγραμμα» της κυβέρ-
νησης, κατέληξε. Ιδού η Ρόδος, λοιπόν,
για το Μαξίμου…

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΠΟΥΤΙΝ
«Κατορθώσαμε να
φθάσουμε σε συμφω-
νία επί των ουσιωδών
θεμάτων», δήλωσε ο

Ρώσος Πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας
ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την
κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία
και την εφαρμογή εκεχειρίας από τις
15 Φεβρουαρίου, οπότε και η Ρωσία
θα αποσύρει τα βαρέα όπλα της. Πρό-
κειται για την επιτυχή κατάληξη της
διαμεσολάβησης που ανέλαβαν Γερ-
μανία και Γαλλία και πλέον ο στόχος
που τίθεται είναι να υπάρξει μια συ-
νολική πολιτική διευθέτηση της ου-
κρανικής κρίσης. Ο χρόνος θα δείξει
αν ο στόχος θα επιτευχθεί…

ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Ως αφετηρία εσωκομ-
ματικών εξελίξεων στη
Ν.Δ. φαίνεται ότι θα
λειτουργήσει το δείπνο

που διοργάνωσε η πρώην υπουργός
και στο οποίο συμμετείχαν τα περισ-
σότερα κορυφαία στελέχη, με θέμα
συζήτησης την επόμενη μέρα για το
κόμμα. Η κα Γιαννάκου, που είχε δια-
φωνήσει ανοιχτά με επιλογές της κυ-
βέρνησης Σαμαρά και είχε εκφράσει
πικρία όταν δεν συμπεριλήφθηκε στο
ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ., στις εκλογές
του περασμένου Μαΐου, παραμένει
συνεπής στρατιώτης της παράταξης
και δεν θα μπορούσε να μην κινηθεί
για την ανασυγκρότησή της…

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Λάδι με ευχάριστη οσμή και συνήθως καλής ποιότητας.
2. Η πρόθεση της εισπνοής – Όταν δουλεύουν, διαρκώς… γυρίζουν.
3. Παλιότερο λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο – Υποδιαίρεση της

σουηδικής κορόνας.
4. Όγδοος γιος του Ιακώβ και μία από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ–

Άλλος για τη θύελλα κι άλλος για την ομίχλη.
5. Ηλικιωμένο άτομο που πάσχει από άνοια.

6. Λαμβάνει προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για την ασφαλή κίνηση
πεζών και οχημάτων – Με γράμματα ο αριθμός 450.

7. Πρωθυπουργός της Αγγλίας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο – Εδώδιμος
χυμώδης καρπός δέντρου.

8. Ομόηχα φωνήεντα – Έχουν απολυμανθεί ή αποστειρωθεί.
9. Σύζυγος του Ζαχαρία, μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου.
10.Εθνικός αερομεταφορέας των Σκανδιναβών – Δίνει άρωμα και

γεύση στο ψωμί (καθ.).

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μηχανές εισαγωγής ή εξαγωγής, αραίωσης ή πύκνωσης αέρα σε

κλειστό χώρο.
2. Ανήκει στους κατιόντες – Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος.
3. Αναδίνουν συγκεκριμένη μυρωδιά, αλλά και ψάρια του Ειρηνικού

– Ρασοφόροι τα μέλη της.
4. Καθετί που προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση και στενοχώρια.
5. «Τα πάντα …» κατά τον Ηράκλειτο – Ίδρυσε τη μεγαλύτερη δι-

σκογραφική εταιρία στη χώρα μας.
6. Μηρυκαστικά θηλαστικά ζώα (καθ.) – Γνωστή μάρκα αναψυκτι-

κών.
7. Κινέζικη δυναστεία ηγεμόνων – Αυτό που στερείται λάμψης,

μουντό.
8. Χρησιμοποιείται για το τρόχισμα κοπτικών εργαλείων – Είναι

πάντα δυσάρεστη.
9. Άτομο που κλέβει ιερά αντικείμενα.
10. Αναφορική αντωνυμία (πλθ-θηλ) – Αντάλλαγμα συμβάσεων.

Το σταυρόλεξο της εβδομάδας από τον Δημήτρη Φίλιο

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ
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Σε «κλειδί» για την επίτευξη συμ-
φωνίας με τους δανειστές, αλλά
και γενικότερα για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας τα επό-
μενα χρόνια, αναδεικνύεται για
την κυβέρνηση το πεδίο των με-
ταρρυθμίσεων, καθώς η επιτυχία
σε αυτό παρουσιάζεται απ’ όλες
τις πλευρές ως βαρόμετρο για
την επιτυχή έκβαση συνολικά της
προσπάθειας δημοσιονομικής στα-
θερότητας και επιστροφής στην
ανάπτυξη. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που
εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με τη
δυνατότητα της νέας κυβέρνησης να
υπηρετήσει τον στόχο της προώθησης
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, κυρίως
επειδή η προγραμματική ατζέντα του
ΣΥΡΙΖΑ απέχει πολύ από παρεμβάσεις
που θεωρούνται ουσιαστικές μεταρ-
ρυθμίσεις σε όλες τις δυτικές οικονομίες
(ιδιωτικοποιήσεις, περιορισμός του
δημόσιου τομέα, επενδύσεις). 
Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνει
με κάθε ευκαιρία, όπως έκανε και στις
προγραμματικές δηλώσεις του στη
Βουλή, ότι η κυβέρνησή του έχει ψηλά
στην ατζέντα της τις μεταρρυθμίσεις,
με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν
«κοινωνικό πρόσημο». Προς αυτή την
κατεύθυνση, ιδιαίτερης σπουδαιότητας
ήταν η συνάντηση που είχε την Τετάρτη
ο πρωθυπουργός με τον επικεφαλής
του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγ-
κρότησης και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Άνχελ
Γκουρία, με τον οποίο συζήτησε το
συγκεκριμένο θέμα. 
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας
τόνισε τη βούληση της κυβέρνησης
για «σαρωτικές μεταρρυθμίσεις» και
για «σύγκρουση με τα κακώς κείμενα»,
διαμηνύοντας ότι έχει σκοπό να κάνει
τις μεταρρυθμίσεις που δεν τόλμησαν
οι άλλες κυβερνήσεις, καθώς, όπως
σημείωσε, «εμείς δεν έχουμε εξαρ-
τήσεις». 
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι
θα εστιάζεται στις μεταρρυθμίσεις της
κυβέρνησης «με κοινωνικό πρόσημο»,
ενώ ανακοίνωσε ότι θα συσταθεί και
μία κοινή επιτροπή συνεργασίας πάνω
σε ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη,
την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή στην Ελλάδα. 
Από την πλευρά του, ο κ. Γκουρία
δήλωσε πρόθυμος να στηρίξει το πρό-
γραμμα των μεταρρυθμίσεων της ελ-

ληνικής κυβέρνησης, ενώ σημείωσε
ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν
φέρνουν αποτελέσματα άμεσα (π.χ.
στους τομείς της παιδείας και της και-
νοτομίας), όμως αποτελούν μέσα για
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη.

«Εργαλεία ανάπτυξης»
Συνάντηση με τον κ. Γκουρία είχε και ο
υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης,
μετά την οποία ανακοίνωσε ότι θα ξε-
κινήσει μία νέα συνεργασία της ελληνικής
κυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ, με επίκεντρο
τη βελτίωση του επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος. Όπως ανέφερε ο κ. Στα-
θάκης, θα πρόκειται για μία νέα, ολι-
γόμηνη συνεργασία με τον Οργανισμό,
που θα έχει «αναπτυξιακή διάσταση»,
με βασικό άξονα την αναβάθμιση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, την προστασία
του καταναλωτή, την αναβάθμιση του
Παρατηρητηρίου Τιμών, τις συνδυασμένες
μεταφορές και τα logistics. 

Κόντρα για την 
«εργαλειοθήκη»
Την ίδια ώρα, πάντως, το θέμα της πε-
ρίφημης «εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ»
έδωσε αφορμή για νέα αντιπαράθεση
κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. Σε ερώτηση που δέχθηκε για
το θέμα ο Αλ. Τσίπρας, σημείωσε ότι
«αυτή ήταν στην πραγματικότητα η ερ-
γαλειοθήκη της προηγούμενης κυβέρ-
νησης, η οποία την ονόμασε έτσι».
Πρόσθεσε, δε, ότι «η συνεργασία της
νέας κυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ θα είναι
εποικοδομητική γιατί έχουμε κοινούς
στόχους». 
Άμεση ήταν η απάντηση του βουλευτή
της Ν.Δ. και πρώην υπουργού Ανά-
πτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος
είχε χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα.
Σε δήλωσή του ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε:
«Μπράβο στον κ. Τσίπρα για τη συνέχιση
της συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ! Το “φύλλο
συκής” γι’ αυτή τη στροφή ήταν η απο-
σύνδεση του ΟΟΣΑ από την εργαλειοθήκη
και η βάπτισή του στην “κολυμβήθρα
του Σιλωάμ” της Αριστεράς. Ωστόσο,
τα στοιχεία είναι “ξεροκέφαλα”: 
1. Η εργαλειοθήκη ήταν του ΟΟΣΑ με
ημερομηνία παρουσίασης 27/11/2013
και υπογραφή του ίδιου του κ. Gurria
(σελ. 3 της σχετικής μελέτης). 
2. Αν ο ΟΟΣΑ μέχρι τώρα υπηρετούσε
εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα,
όπως ισχυριζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς η κυ-
βέρνηση ζητεί τη συνεργασία ενός τέ-
τοιου οργανισμού; 
3. Στην μόλις προχθεσινή έκθεση
“Going for Growth-Greece 2015”, ο
ΟΟΣΑ χαιρετίζει τις αλλαγές που προ-
ωθήθηκαν με την εργαλειοθήκη και
ζητά άλλες προς την ίδια κατεύθυνση.
Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις θα προ-
ωθήσει η κυβέρνηση;».

Το κρίσιμο «στοίχημα» των μεταρρυθμίσεων

Η κυβέρνηση σχεδιάζει, σε συνεργασία 
με τον ΟΟΣΑ, τη σύσταση μίας κοινής
επιτροπής συνεργασίας πάνω σε ένα
σύμφωνο για την ανάπτυξη, την απασχόληση
και την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα

▶

Ενίσχυση των ενεργητικών
πολιτικών στην αγορά ερ-
γασίας και του δικτύου κοι-
νωνικής ασφάλειας, ώστε
να αντιμετωπισθούν οι συ-
νέπειες της κρίσης στην
ανεργία και οι κοινωνικές
επιπτώσεις της, περαιτέρω
κατάργηση των εμποδίων
στον ανταγωνισμό, βελτίω-
ση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, αύξηση της απο-
τελεσματικότητας του φο-
ρολογικού συστήματος και
μεταρρύθμιση της δημόσιας
διοίκησης, είναι οι βασικές
συστάσεις μεταρρυθμίσεων
που απευθύνει στην Ελλάδα
ο ΟΟΣΑ, με την έκθεσή του
«Going for Growth 2015».
Μεταξύ των προτεραιοτήτων
που καταγράφει η έκθεση

για την Ελλάδα, είναι οι
εξής: 

3 «Αυξήστε την αποτε-
λεσματικότητα των ενερ-
γών πολιτικών στην αγο-
ρά εργασίας και του δι-
κτύου κοινωνικής ασφά-
λειας».Πιο συγκεκριμένα,
προτείνεται η ενίσχυση των
ενεργητικών προγραμμάτων
και η αξιολόγησή τους, η
ταχεία αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ, η έγκαιρη εφαρμογή
του πιλοτικού προγράμματος
για το κατώτατο εισόδημα
και η καθιέρωση ενός πλή-
ρους κλίμακας προγράμματος
εγγυημένου ελάχιστου ει-
σοδήματος. 

3 «Μειώστε τα θεσμο-
θετημένα εμπόδια στον
ανταγωνισμό». Συνιστά

την απλοποίηση των δια-
δικασιών αδειοδότησης και
τη μείωση των διοικητικών
βαρών στις εξαγωγές, τον
συντονισμό και την υλοποί-
ηση του Νόμου που ανοίγει
τα κλειστά επαγγέλματα και
την ταχεία υλοποίηση του
προγράμματος ιδιωτικοποι-
ήσεων. 

3 «Βελτίωση της ποι-
ότητας και της αποτελε-
σματικότητας του εκπαι-
δευτικού συστήματος».
Προτείνει την ταχεία πρόοδο
όσον αφορά την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων και των καθηγητών,
να γίνουν πιο αυτόνομα και
υπεύθυνα τα σχολεία και
την ολοκλήρωση της προ-
γραμματισμένης εξωτερικής

αξιολόγησης των ανώτατων
ιδρυμάτων. 

3 «Αυξήστε την αποτε-
λεσματικότητα της δημό-
σιας διοίκησης».Συνιστά-
ται ιδιαίτερα να υπάρξει τα-
χεία κίνηση προς ένα σύ-
στημα αξιολόγησης των επι-
δόσεων του προσωπικού,
που θα βασίζεται σε σαφείς
ατομικούς στόχους και η
περαιτέρω ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης.

3 «Αυξήστε την αποδο-
τικότητα του φορολογι-
κού συστήματος». Συνι-
στάται ειδικότερα η αύξηση
της αποδοτικότητας του φο-
ροεισπρακτικού συστήματος
και η βελτίωση της αποδο-
τικότητας των ελέγχων. 

Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα
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Η αριστερά, στην όποια της μορφή, έχει τη
συνήθεια να καμουφλάρεται. Επειδή γνωρίζει
πολύ καλά ότι οι ιδεοληψίες της δεν αρέσουν
πολύ στην ελληνική κοινωνία, προσπαθεί να την
κοροϊδέψει. Έτσι, η συνέχιση του μνημονίου απο-
κλήθηκε ήδη «συμβόλαιο», για να είναι πιο «εύ-
πεπτη». Κι όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που
η αριστερά προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο
με αυτού του είδους τα τερτίπια. 
Μάθαμε προ ημερών ότι ο φράκτης στον Έβρο
όχι μόνο δεν θα επιδιορθωθεί, όπως είχε πει ο
αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, ο οποίος δεν προτίθεται, φαίνεται,
να προστατεύσει τους γηγενείς –θα δείτε τι εννοώ
παρακάτω–, αλλά αντίθετα, κατόπιν παρέμβασης
της Τασίας Χριστοδουλοπούλου, θα δημιουργηθούν
ανοίγματα για να μπορούν να εισέρχονται στην
επικράτειά μας οι «πρόσφυγες». Όπου «πρό-
σφυγας», κατά τους αριστεριστές του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι όποιος μπαίνει στη χώρα. Από πού κι ως
πού ο κάθε μετανάστης ονομάζεται «πρόσφυγας»,
χωρίς να έχει εξεταστεί η περίπτωσή του βάσει
των νόμιμων διαδικασιών; Από το 2009, ο Γιάννης
Ραγκούσης, με το αντισυνταγματικό νομοθετικό
του έκτρωμα, το οποίο κατέπεσε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, μιλούσε για χορήγηση «ιθαγένειας»
στους μετανάστες. Πώς είναι δυνατόν η ιθαγένεια
να χορηγηθεί; Ιθαγενής είσαι ή δεν είσαι! Υπη-
κοότητα ναι, χορηγείται, κάποιοι ενδέχεται να
πληρούν τα κριτήρια να πολιτογραφηθούν, ναι,
αλλά, η ιθαγένεια δεν χορηγείται. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εθνομηδενιστικό και μη-
δενιστικό. Με λίγα λόγια, δεν έχει ούτε ιερό ούτε
όσιο και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του
προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, δηλαδή
τον δια της κοινωνικής μηχανικής «σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό». Στο πλαίσιο αυτό, δεν έχει κα-
νέναν δισταγμό να χρησιμοποιήσει και τη γλώσσα,
θολώνοντας και διαστρέφοντας τις έννοιές της.
Δείτε, π.χ., πώς χρησιμοποιεί τώρα τελευταία
τους όρους εθνικός ή πατριωτικός, όταν μάλιστα
ο Μηλιός έγραφε ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς
οφείλει να καταπολεμήσει τον πατριωτισμό. Και
αυτό το κάνουν οι εθνομηδενιστές. Για την ώρα… 
Και αναρωτιόμαστε: πόσο πατριωτικό είναι να
παίζουν με το μέλλον του τόπου οι ΣΥΡΙΖΑίοι;
Πόσο πατριωτικό είναι να θέλουν να ανοίξουν οι
της κυβέρνησης περάσματα στον φράκτη του
Έβρου, προκειμένου να μπαίνουν ελεύθερα στην
ελληνική επικράτεια όσοι το επιθυμούν, ανεξαρ-
τήτως πρόθεσης; Πόσο πατριωτικό είναι να πο-
λιτογραφούνται εδώ και με μόνο κριτήριο το πού
γεννήθηκαν, τα παιδιά των μεταναστών; Αλλά,
εδώ οι αριστεριστές ΣΥΡΙΖΑίοι συνεργάζονται με
τους ΑΝ.ΕΛ., στα παραπάνω θα κολλήσουν; 

Η αριστερά δεν
έχει ιερό και όσιο

Του NIKOY XIΔΙΡΟΓΛΟΥ
(niko.hidi@yahoo.com) Nεοδημοκρατικό δείπνο με «μενού» Σαμαρά

Αφετηρία εξελίξεων στο εσωτερικό της
Ν.Δ. θεωρείται το δείπνο κορυφαίων «γα-
λάζιων» στελεχών που έγινε την Τετάρτη
στην Αθηναΐδα, με πρωτοβουλία της Μα-
ριέττας Γιαννάκου. Το «παρών» έδωσαν
οι Μπακογιάννη, Μητσοτάκης, Δένδιας,
Στυλιανίδης, Χατζηδάκης, Κεφαλογιάννη,
Βαρβιτσιώτης, Αντώναρος, Σπηλιωτόπουλος
και Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Ιωαννίδης, ο δήμαρχος Γλυφάδας Παπα-
νικολάου και ο περιφερειάρχης Κ. Μακε-
δονίας Τζιτζικώστας. Στο δείπνο δεν πα-
ρευρέθηκε, αν και είχε προσκληθεί, ο

Βαγγέλης Μεϊμαράκης, επικαλούμενος το
κρίσιμο Eurogroup. Αίσθηση προκάλεσε
ότι δεν προσκλήθηκαν ο Μάκης Βορίδης
(που εμφανίζεται ως «δέλφινος» του Αν-
τώνη Σαμαρά) και ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Η συνάντηση για πολλούς «άνοιξε» το
κεφάλαιο της επόμενης μέρας για τη Ν.Δ.,
ενόψει της συνεδρίασης της Κ.Ο. την ερ-
χόμενη Πέμπτη, αλλά και της σύγκλησης
της Πολιτικής Γραμματείας στα τέλη του
μήνα. Ειδικότερα, οι παρευρισκόμενοι
συμφώνησαν ότι το κόμμα δεν μπορεί να
συνεχίσει με την ίδια ηγεσία και την ίδια

τακτική, αν θέλει να παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στα πράγματα της χώρας, ωστόσο
δεν ελήφθη κάποια απόφαση για ανάληψη
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Πάντως,
αυτό που συζητήθηκε είναι ο ενδεχόμενος
ρόλος του Κώστα Καραμανλή, σε περίπτωση
που δρομολογηθούν εξελίξεις. Σε κάθε
περίπτωση, βαρόμετρο θεωρούνται τα
αποτελέσματα του Eurogroup της Δευτέρας,
καθώς από τις εξελίξεις στην οικονομία
θα κριθούν και οι αντίστοιχες στη Ν.Δ.
Την ερχόμενη Πέμπτη, σίγουρα θα πάρουμε
μια πρώτη γεύση…

«Πληρωμένη απάντηση» από τον πρώην
υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη,
ο οποίος είχε χειριστεί προσωπικά το
θέμα της λεγόμενης «εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ», έλαβε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, σε δηλώσεις

του μετά τη συνάντηση που είχε
με τον επικεφαλής του Ορ-

γανισμού, «χρέωσε» την
εργαλειοθήκη στην κυ-

βέρνηση Σαμαρά. Αφού
ο κ. Χατζηδάκης πα-

ρουσίασε τη σχετική
μελέτη του ΟΟΣΑ με
την υπογραφή του
Άνχελ Γκουρία, διε-

ρωτήθηκε: «Αν ο
ΟΟΣΑ υπηρετούσε

συμφέροντα, όπως έλεγε
ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, τώρα
πως τον καλούν για να τα πο-
λεμήσει;»...   

Λίγοι στάθηκαν στο εντυπωσιακό
ρεκόρ που πέτυχε ο βουλευτής της
Ν.Δ., ο οποίος εξελέγη Δ’ Αντιπρό-
εδρος της Βουλής με 247 ψήφους –
περισσότερες από κάθε άλλον υπο-
ψήφιο Αντιπρόεδρο! Γεγονός είναι
ότι ο Νικήτας έχει συμπάθειες σε
όλες τις πτέρυγες, αλλά και μεγαλύτερη
εμπειρία από κάθε άλλο μέλος του
νέου προεδρείου...

Ουδείς απ’ όσους γνωρίζουν ή έχουν
παρακολουθήσει τη νέα Πρόεδρο της
Βουλής είχε αμφιβολία για το πόσο
ζεστά θα έπαιρνε τα νέα της καθήκοντα.
Ωστόσο, μάλλον ξεπέρασε τις προσ-
δοκίες, μένοντας από την πρώτη μέρα
για έξι συνεχόμενες ώρες στην έδρα!
Ούτε από... βιολογική ανάγκη δεν ση-
κώθηκε, σχολίασαν κάποιοι.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...Αντιπαράθεση με όλα
τα... εργαλεία



www.xrimaonline.gr

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑΧΡΗΜΑplus 5 23/

Η νέα ελληνική κυβέρνηση βαθμολογείται με
άριστα στον τομέα της επικοινωνίας, κάτι που
καταγράφεται ήδη στις πρώτες μετεκλογικές
δημοσκοπήσεις. Ο μαραθώνιος επαφών του
πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών,
σίγουρα ήταν απαραίτητος σε μια επιχείρηση
ενημέρωσης για τις θέσεις της ελληνικής πλευράς.
Σημαντική, επίσης, είναι η παρέμβαση του Αμε-
ρικανού Προέδρου υπέρ της εξεύρεσης λύσης
μέσα στην Ευρωζώνη, με την επισήμανση μάλιστα
της απαραίτητης στήριξης της ανάπτυξης. Το
έργο, όμως, το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία
χρόνια: ξεκινάει με προσδοκίες και λόγια συμ-
πάθειας από πολλούς ομοιοπαθείς εταίρους,
αλλά στο τέλος δίνουμε αγώνα για να περάσουμε
τη νέα ήττα ως μόνη λύση. Η νέα κυβέρνηση,
βέβαια, εξελέγη γιατί παρουσίασε μια άλλη
εκδοχή της λύσης, που θεωρεί τη λιτότητα κα-
ταστροφική. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, έρχεται
σε αντίθεση με την άρχουσα αντίληψη σε Κομισιόν,
ΕΚΤ και ΔΝΤ και, φυσικά, στη Γερμανία, που
θεωρεί πως το μνημόνιο έχει αποφέρει καρπούς
και πως στα θετικά του αποτελέσματα πατάει η
νέα κυβέρνηση για να βάλει σε νέα βάση τη δια-
πραγμάτευση. Την αντίληψη αυτή, μάλιστα, ενι-
σχύει η άποψη πως το ίδιο πρόγραμμα πέτυχε
σε Πορτογαλία και Ιρλανδία και έχει αρχίσει να
αποδίδει καρπούς στην Κύπρο. 
Εδώ είναι το κομβικό σημείο: Τη στιγμή που οι
βασικοί δανειστές μας, οι Γερμανοί, κρατούν
σκληρή και άκαμπτη στάση, φθάνει η επίθεση
γοητείας του Α. Τσίπρα και οι συμπαθείς για
τον κόσμο, αλλά αντιφατικές για τους πολιτικούς
και οικονομικούς αναλυτές, τοποθετήσεις του
Γ. Βαρουφάκη, για να κάμψουν τις βεβαιότητες
των ηγετών της Ευρωζώνης; 
Προφανώς, εκείνο που διαφαίνεται ως αποτέλεσμα
είναι να βαφτίσουμε την επέκταση… «γέφυρα»
και ένα νέο μνημόνιο… «σύμφωνο ανάπτυξης»
και να γυρίσουμε στην σκληρή καθημερινότητά
μας. Όμως, όταν στη μάχη των μαχών προσέρχεσαι
με… οπλοστάσιο ένα απερίγραπτο αλαλούμ από-
ψεων, που ξεκινούν από το «δεν διεκδικούμε
τίποτα καινούριο από τους εταίρους» και φτάνουν
μέχρι το ότι μέσα στη διαπραγμάτευση υπάρχει
και η ρήξη, παρουσιάζεις μια μη σοβαρή εικόνα. 
Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και η ελληνική
κυβέρνηση να κάνει μια νέα συμφωνία με τους
εταίρους, κυρίως για να μη μείνει η χώρα
ακάλυπτη από τη ρευστότητα της ΕΚΤ. Κι ας την
βαφτίσουν, όπως θέλουν. Και ας ελπίσουμε πως
δεν θα διαψεύσουν για μια ακόμη φορά τον εν-
θουσιασμό που εμφύσησαν στους πολίτες τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι αυτονόητο πως
απ’ όσο πιο ψηλά πέφτεις, τόσο πιο επώδυνη
είναι η προσγείωση.

Ο «αγεφύρωτος»
διάλογος ξεκίνησε

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)Ζουν τον (πολιτικό) μήνα του μέλιτος;

Για τις αντιδράσεις, εντός και εκτός Ελλάδας,
που έχει προκαλέσει η κυβερνητική συνεργασία
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., τα λέγαμε και την περασμένη
εβδομάδα. Κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις
(όπως του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς) έχουν προκαλέσει προβληματισμό
στο Μαξίμου, ενώ κάποιες άλλες (όπως της Γερ-
μανίδας υπουργού Άμυνας) θεωρήθηκαν υπερ-
βολικές και άδικες. Αυτός που δεν φαίνεται να
ενοχλείται, πάντως, είναι ο Πάνος Καμμένος, ο
οποίος απολαμβάνει τις –συνεχείς– δημόσιες ευ-
χαριστίες του Αλέξη Τσίπρα (αλλά και άλλων κο-

ρυφαίων του ΣΥΡΙΖΑ) για τη στήριξή του, από
τη θέση ισχύος του υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Οι κακές γλώσσες, ωστόσο, λένε ότι τα «σύννεφα»
στον… έρωτα Τσίπρα-Καμμένου δεν θα αργήσουν
να πυκνώσουν. Ένα πρώτο κρας τεστ ήταν οι
δηλώσεις του προέδρου των ΑΝ.ΕΛ. για εν-
δεχόμενη οικονομική στήριξη της Ελλάδας από
Ρωσία και Κίνα, κάτι που έσπευσε να διαψεύσει
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προς το παρόν,
οι δύο πλευρές έχουν περισσότερα(;) που τις
ενώνουν απ’ όσα τις χωρίζουν. Στην πολιτική,
όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα…

Για
ποιό

κορυφαίο
στέλεχος της

κυβέρνησης συ-
στάθηκε Πολιτικό

Γραφείο, στο οποίο
θα προσληφθούν 20

συνεργάτες και
σύμβουλοι;

Μία κόντρα που αναμένεται να
έχει συνέχεια ξεκίνησε στη Βουλή,
ήδη από τις προγραμματικές δη-
λώσεις της κυβέρνησης, ανάμεσα
στον Πάνο Καμμένο και τον Σταύρο
Θεοδωράκη. Ο υπουργός Άμυνας
και πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. επιτέ-
θηκε κατά του επικεφαλής του
Ποταμιού, κατηγορώντας τον ότι
«τα έπαιρνε» στην ΕΡΤ και χα-
ρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο
της διαπλοκής». «Δεν είμαστε
όλοι πλούσιοι και δεν ζούμε
όλοι από τα λεφτά των πατε-
ράδων μας. Είμαστε υπερή-
φανοι που αυτό που κάναμε,
το έχουμε κάνει με τα δικά
μας χέρια», ήταν η απάντηση
του Στ. Θεοδωράκη. Η
συνέχεια αναμένεται
ενδιαφέρουσα.

Τί απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου
των ΑΝ.ΕΛ. όταν ρωτήθηκε από
δημοσιογράφο τηλεοπτικής εκπομ-
πής σχετικά με τη δήλωση του Πάνου
Καμμένου ότι το «plan b» της κυ-
βέρνησης είναι να δανειστεί χρήματα
από τη Ρωσία ή την Κίνα; Ότι «αυτή
είναι προσωπική άποψη του κ. Καμ-
μένου»! Και ακόμα είμαστε μόνο
στην αρχή.

Αυτή η κόντρα θα έχει
συνέχεια...

Δεν ξέρουμε πόσο συχνά θα παίρνει
το λόγο στη Βουλή ο βουλευτής των
ΑΝ.ΕΛ., αλλά με αφορμή την τοπο-
θέτησή του στη συζήτηση των προ-
γραμματικών δηλώσεων της κυβέρ-
νησης έχει σημάνει συναγερμός στους
πρακτικογράφους και στους μετα-
φραστές στη νοηματική γλώσσα. Μάλ-
λον θα ζητήσουν ένσημα για βαρέα...

ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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Βέβαιος ότι μπορεί να βρεθεί «μια
αμοιβαία βιώσιμη λύση για να
επουλώσουμε τις πληγές της λι-
τότητας», αλλά και ανυποχώρητος
από τη θέση του ότι δεν υπάρχει
δρόμος επιστροφής στο μνημόνιο,
άρα και παράτασής του, εμφανί-
ζεται ο Αλέξης Τσίπρας, την ώρα
που όλα τα βλέμματα σε Ελλάδα
και Ευρώπη στρέφονται στο Eu-
rogroup της Δευτέρας, με την ελ-
πίδα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία
που θα αποτρέψει τα χειρότερα
για τη χώρα μας και για την Ευ-
ρωζώνη…
Η αποτυχία του έκτακτου Eurogroup
της περασμένης Τετάρτης να καταλήξει
σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία για την
οδό που θα ακολουθήσουν οι δύο
πλευρές προς τη διευθέτηση των δια-
φορών τους και τη διαμόρφωση ενός
νέου προγράμματος για τη χώρα μας,
με «κοινωνικό πρόσημο» όπως λέει
ο Έλληνας πρωθυπουργός, έφερε μεν
απογοήτευση στις Βρυξέλλες, ωστόσο
δεν έσβησε τις ελπίδες για προσέγγιση
ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της
Ευρωομάδας, μεθαύριο Δευτέρα. 
Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του
επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν
Ντάισελμπλουμ, ο οποίος είπε ότι έγινε
«μία έντονη και εποικοδομητική συ-
ζήτηση, στην οποία σημειώθηκε πρό-
οδος, αλλά όχι αρκετή για να υπάρξουν
κοινά συμπεράσματα. Δεν μπήκαμε σε
λεπτομερείς περιγραφές του περιε-
χομένου ενός προγράμματος, απλά
προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε τα
επόμενα βήματα για τη Δευτέρα». 
Η σχετική αισιοδοξία που επικρατεί
ενόψει της συνεδρίασης της Δευτέρας
έχει να κάνει, κυρίως, με το γεγονός
ότι η αποτυχία συμφωνίας την Τετάρτη
δεν οφειλόταν τόσο στην ουσία των
όσων επιδιώκει η Ελλάδα όσο στο λε-
κτικό που θα χρησιμοποιηθεί. 
Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι αρχικά είχε συνταχθεί ένα
κοινό ανακοινωθέν, το οποίο υπέ-
γραφαν και ο Έλληνας υπουργός Οι-
κονομικών αλλά και ο παριστάμενος
στο Eurogroup αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ωστό-

σο αυτό τελικά δεν εκδόθηκε, καθώς
μετά από επικοινωνία με τον Αλέξη
Τσίπρα ο τελευταίος αντέδρασε στην
αναφορά της λέξης «παράταση» (ex-
tend), που υπήρχε στο κείμενο ως
αναφορά στο τρέχον πρόγραμμα, με
αποτέλεσμα η ελληνική πλευρά να
διαχωρίσει τη θέση της, ζητώντας
διαφορετική ονομασία και συγκεκρι-
μένα «συμφωνία-γέφυρα». 
Η διαφορά φαντάζει μικρή και μάλλον
επικοινωνιακής φύσης, ωστόσο είναι
γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει
επενδύσει στην επικοινωνιακή διαχεί-

ριση της διαπραγμάτευσης και ο πρω-
θυπουργός μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί
στην επιμονή του να αποκηρύσσει κάθε
αναφορά στο μνημόνιο. 
Το ερώτημα είναι αν ο κ. Τσίπρας είναι
διατεθειμένος να τινάξει τη διαπραγ-
μάτευση στον αέρα για να μη χρεωθεί
«κωλοτούμπα», με δεδομένο ότι η
άλλη πλευρά δύσκολη θα δεχθεί να
βαφτίσει «συμφωνία-γέφυρα» μια πα-
ράταση του ισχύοντος προγράμματος,
από τη στιγμή που για να υπάρξει νέα
συμφωνία απαιτείται η έγκριση των
εθνικών κοινοβουλίων των κρατών-

μελών της Ε.Ε. (η οποία είναι απίθανο
να δοθεί απ’ όλους), ενώ η παράταση
δίνεται «αυτοδικαίως», βάσει της προ-
ηγούμενης συμφωνίας. 

Οι 5 θέσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης
Διαφορές υπάρχουν, πάντως, και επί
της ουσίας των ελληνικών διεκδικήσεων.
Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής
της περασμένης Πέμπτης, στις Βρυξέλλες,
όπου είχε την πρώτη του γνωριμία με
την Άνγκελα Μέρκελ αλλά και με το
σύνολο των Ευρωπαίων ομολόγων του,
ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις θέσεις
του αιτιολόγησε την άρνησή του να
αποδεχθεί τα κείμενα που κατατέθηκαν
στο Eurogroup, ζητώντας ευρύτερες
συναινέσεις και επαναλαμβάνοντας ότι
για τον ίδιον και την κυβέρνησή του
«το πρόγραμμα δεν υπάρχει και απαιτείται
ένα νέο πρόγραμμα». 

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε
πως πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία-
γέφυρα, που θα είναι μεταβατική συμ-
φωνία, την οποία έχει ανάγκη η Ελλάδα,
και προς αυτή την κατεύθυνση πρότεινε: 

1Την εξασφάλιση χρηματοδότησης
για τη χώρα μας, χωρίς τη δόση
του ΕSM δηλαδή τα 7,5 δισ. ευ-
ρώ.

2Να δοθούν στην Ελλάδα τα 1,9 δισ.
από τα κέρδη της ΕΚΤ από τα ελ-
ληνικά ομόλογα και να αυξηθεί το
όριο έκδοσης των εντόκων γραμ-
ματίων κατά 10 δισ. ευρώ. 

3Τα 11,4 δισ. του ΤΧΣ να κατευ-
θυνθούν προς εξυγίανση του τρα-
πεζικού συστήματος για ρύθμιση
«κόκκινων» δανείων.

4Να υπάρξει εξορθολογισμός του
δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε
το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλ-
θει στο 1,5% του ΑΕΠ. 
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Τη διαβεβαίωση ότι δεν σκέφτεται καν το ενδεχόμενο ενός
«Grexit» δίνει ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, με
αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της
Deutsche Welle. 
Στην επισήμανση ότι πήρε από το χέρι τον Αλέξη Τσίπρα για να βγουν έξω
από την αίθουσα Τύπου της Κομισιόν, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους
στις Βρυξέλλες, ο κ. Γιούνκερ απαντά ότι ήθελε να τον υποδεχθεί φιλικά και
αντιστρέφει την ερώτηση λέγοντας: «Γιατί θα έπρεπε να μην τον υποδεχθώ
φιλικά; Δεν βρισκόμαστε σε πολεμική αντιπαράθεση με του Έλληνες και με
τη νέα κυβέρνηση στην Αθήνα». 
Στην ερώτηση εάν συμμερίζεται την άποψη ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός
έχει επιλέξει μια τροχιά σύγκρουσης με την Ευρώπη και εάν αυτή την
εντύπωση αποκόμισε και ο ίδιος από την προσωπική συνομιλία που είχαν,
ο πρόεδρος της Κομισιόν απαντά: 
«Όχι δεν είχα αυτή την εντύπωση. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα, αλλά παρόλα
αυτά υπήρξε μια εκατέρωθεν προσέγγιση απόψεων. Δεν μπόρεσα να δω
την πλήρη ομιλία του συναδέλφου Τσίπρα την περασμένη Κυριακή στην
Αθήνα. Μου φάνηκε, όμως, ότι ήταν μια ομιλία που δεν διαπνεόταν από τη
βούληση να επιτευχθεί πάση θυσία συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Η Ευρώπη, όμως, έχει 21 δημοκρατίες και όχι μόνο την ελληνική και είναι
θέμα του κυρίου Τσίπρα να καθορίσει το περιεχόμενο των θέσεών του,
ώστε να καταστεί εφικτή μια συμφωνία. Διότι δεν μπορεί μόνο οι “27” της
Ε.Ε. ή τα 18 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να κινηθούν προς την πλευρά της
Αθήνας. Εκεί απαιτείται μια αμοιβαία μετατόπιση, η οποία δεν μπορεί να
είναι εντελώς συμμετρική».

Δεσμεύσεις από το… 2012
Σημαίνει, όμως, αυτό ότι αν οι Έλληνες αρνηθούν αυτούς τους κανόνες, τότε
θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την Ευρωζώνη; Όπως επισημαίνει ο κ.
Γιούνκερ, «αυτό δεν αποτελεί μέρος του σεναρίου μου, δεν βρίσκεται στο
πεδίο του ραντάρ μου. Προσπάθησα επί τρία χρόνια ως επικεφαλής του Eu-
rogroup, ώστε να μην βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, να μην την βγάλουν
και ώστε να μη μετακινηθεί μόνη της στο περιθώριο. Τώρα που τα πράγματα
έχουν ησυχάσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τέτοιου είδους σενάρια και
ο κ. Τσίπρας είπε, επίσης, πως δεν αποτελεί μέρος του εθνικού του σχεδίου.
Θα προσπαθήσουμε από κοινού η Ελλάδα να παραμείνει μέρος της Ευρωζώνης.
Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα τηρηθούν οι βασικές δεσμεύσεις του σχεδίου
διάσωσης για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η αλληλεγγύη του ενός συνεπάγεται
τη συνέπεια του άλλου. Το ένα προϋποθέτει το άλλο». 
Ο πρόεδρος της Κομισιόν θεωρεί, πάντως, σημαντική βάση το κείμενο συμ-
περασμάτων του Eurogroup της 27ης Νο-
εμβρίου 2012, στο οποίο αναφέρεται
πως «εάν η Ελλάδα τηρήσει τις δε-
σμεύσεις της, τότε οι εταίροι θα
μπορούσαν να κάνουν και αυτοί
βήματα προς την κατεύθυνση
της διάσωσης». 
Τέλος, ο κ. Γιούνκερ δεν διακρίνει
κάτι μεμπτό στο ότι οι Γερμανοί
θέλουν εξυγίανση του Προϋπο-
λογισμού, ούτε όμως και η άλλη
πλευρά κάνει κακό θέλοντας να
διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης
περιλαμβάνοντας την ανά-
πτυξη και την απα-
σχόληση.

Ο κίνδυνος επέκτασης της αναταραχής από την Ελλάδα στην υπόλοιπη
Ευρωζώνη είναι χαμηλός, διαμηνύει ο επικεφαλής των πιστωτικών
αξιολογήσεων κρατικού χρέους του οίκου Standard & Poor’s,
Μόριτς Κρέμερ, στη γερμανική εφημερίδα Boersen-Zeitung. 
«Το επασφάλιστρο για τον κίνδυνο της Ελλάδας αυξήθηκε ξανά
δραστικά πρόσφατα, αλλά ο πανικός δεν επεκτάθηκε σε άλλες
χώρες που ήταν πριν σε κρίση. Ο κίνδυνος μετάδοσης δεν φαίνεται
πράγματι να είναι τόσο μεγάλος», σημείωσε ο Κρέμερ. Αν και είναι
δύσκολο, πρόσθεσε, να προβλεφθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται
με την έξοδο μίας χώρας από την Ευρωζώνη, ο ίδιος θεωρεί ότι η
Ευρωζώνη θα μπορούσε να ανταπεξέλθει, εάν η Ελλάδα έφευγε
από αυτήν. 
«Η ελληνική οικονομία είναι πολύ μικρού βάρους και οι διασυνδέσεις
της με την υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι ακόμη μικρότερες απ’ ότι
δείχνει η προστιθέμενη αξία της» σημείωσε ο Κρέμερ, προσθέτοντας
ότι για τον λόγο αυτόν ο κίνδυνος μετάδοσης είναι τώρα χαμηλότερος. 
«Αντίθετα με τη δημόσια αίσθηση, η έκταση της έκθεσης δεν είναι
τόσο υψηλή αναλογικά με την οικονομική ισχύ των πιστωτών» συ-
νέχισε, αναφέροντας ότι το Βερολίνο έχει δώσει πολύ περισσότερα
χρήματα για τη διάσωση των γερμανικών τραπεζών κατά τη διάρκεια
της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε σχέση με αυτά που
θα διέθετε, αν έχανε όλα τα χρήματα που δάνεισε στην Ελλάδα. 
Κατά την άποψη του Κρέμερ, η έλλειψη επιπτώσεων από την όποια
διαγραφή ελληνικού χρέους θα ενισχύσει τη θέση των πιστωτών
στις διαπραγματεύσεις. Τόνισε, όμως, ότι για την Ελλάδα θα ήταν
«καταστροφική» ενδεχόμενη έξοδος από την Ευρωζώνη, καθώς
είναι περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές από τις άλλες
χώρες της Ευρωζώνης και δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει όλα
τα αγαθά που χρειάζεται να αγοράσει από το εξωτερικό -όπως
ενέργεια, φάρμακα και τρόφιμα- με δικό της νόμισμα. 

Το ερώτημα είναι αν ο κ. Τσίπρας είναι
διατεθειμένος να τινάξει τη διαπραγμάτευση
στον αέρα για να μη χρεωθεί «κωλοτούμπα» 

Στο Eurogroup της Δευτέρας στραμμένα όλα τα βλέμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Όλα κρέμονται σε μια κλωστή…

5Να υποστηριχθεί ένα «εθνικό σχέ-
διο μεταρρυθμίσεων», που έχει
κοινά σημεία αναφοράς με τους
εταίρους και αφορά το φορολογικό
σύστημα, το περιουσιολόγιο, την
ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης,
διαγωνισμούς για δανειοδοτήσεις
ΜΜΕ κ.λπ. 

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση
αποκλείει κάθε συζήτηση για τα εργα-
σιακά και την «ανάσχεση της ανθρω-
πιστικής κρίσης» (κόκκινα δάνεια, 13η
σύνταξη σε χαμηλοσυνταξιούχους
κ.λπ.). 
Επί των παραπάνω προτάσεων υπάρ-
χουν σαφείς αντιρρήσεις από την πλευρά
των δανειστών, τόσο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και της ΕΚΤ, ωστόσο αυτή
είναι η βάση επί της οποίας θα κινηθεί
η διαπραγμάτευση στο επικείμενο Eu-
rogroup, με «πλεονέκτημα» για την
ελληνική πλευρά την εγκατάλειψη του
αιτήματος για διαγραφή μέρους του
χρέους. 
Πάντως, η Άνγκελα Μέρκελ, από την
πλευρά της, έστειλε από τη Σύνοδο
Κορυφής ένα μήνυμα με νόημα, λέγοντας
ότι «η επιτυχία της Ευρώπης στηρίζεται
στην εξεύρεση συμβιβασμών. Οι συμ-
βιβασμοί είναι εφικτοί όταν τα πλεο-
νεκτήματα ξεπερνούν τα μειονεκτήματα.
Η Γερμανία είναι έτοιμη να κάνει κάτι
τέτοιο»... 

«Καμπανάκι» 
για τα έσοδα
Ωστόσο, τις ελληνικές διεκδικήσεις
δεν βοηθούν τα τελευταία στοιχεία
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού,
που δείχνουν «τρύπα» ύψους σχεδόν
1 δισ. ευρώ στα έσοδα τον Ιανουάριο,
απομακρύνοντας και τον στόχο για
πρωτογενές πλεόνασμα 1,366 δισ.
ευρώ. 
Αναλυτικά, το ύψος των καθαρών εσό-
δων του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθε σε 3,682 δισ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας υστέρηση κατά 936 εκατ.
ευρώ ή 20,3% έναντι του στόχου, κυ-
ρίως λόγω της παράτασης της καταβολής
ΦΠΑ έως το τέλος Φεβρουαρίου 2015,
καθώς και της μη απόδοσης των ανα-
μενόμενων εσόδων από τις ρυθμίσεις
των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Γιούνκερ: Ένα «Grexit» δεν
είναι μέρος του σεναρίου μου

Δεν φοβούνται 
την ελληνική «έξοδο»
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Χορήγηση της 13ης σύνταξης
και επαναφορά του ΕΚΑΣ στους
χαμηλοσυνταξιούχους, παροχές
σε ανέργους που βρίσκονται λίγα
χρόνια πριν από τη συνταξιοδό-
τηση, αλλά και μέτρα στήριξης
των ελεύθερων επαγγελματιών
και των ΑΜεΑ, περιλαμβάνει το
«πακέτο» της κυβέρνησης για
το Ασφαλιστικό, το οποίο πα-
ρουσίασε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Δημήτρης Στρατούλης. 

Μιλώντας στη Βουλή, στη συζήτηση
επί των προγραμματικών δηλώσεων
της κυβέρνησης, ο κ. Στρατούλης πε-
ριέγραψε ως βασικό στόχο της νέας
κυβέρνησης την ανακούφιση των
πλέον ευαίσθητων ομάδων της ελ-
ληνικής κοινωνίας. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η «ατζέντα»
των αλλαγών που σχεδιάζει το αρμόδιο
υπουργείο «εγγυάται» την κατοχύρωση
των θεμελιωμένων δικαιωμάτων,
αποκλείει νέες μειώσεις σε συντάξεις
και περιλαμβάνει 14 μέτρα, για τα
οποία, ωστόσο, δεν έχουν συγκεκρι-
μενοποιηθεί οι «πηγές» χρηματοδό-
τησης για τα Ταμεία, που προϋπολο-
γίζουν φέτος έλλειμμα τουλάχιστον
2 δισ. ευρώ. 
Τα βασικά σημεία του προγράμματος
περιλαμβάνουν: 

1 Την κατάργηση του νέου συστήματος
συνταξιοδότησης (Ν. 3863/10,

3865/10 κ.ά.), που προβλέπει την
«εγγύηση» από το κράτος, για όσους
«βγαίνουν» στη σύνταξη από 1/1/2015
και μετά, της βασικής σύνταξης των 360
ευρώ και τη συμπλήρωσή της με την
αναλογική σύνταξη, με βάση τα έτη
ασφάλισης και καταβολής εισφορών
από τον κάθε ασφαλισμένο για τον
χρόνο ασφάλισης από το 2011 και μετά. 

2 Την αναστολή εφαρμογής κάθε
νέας αλλαγής στο Ασφαλιστικό (μει-

ώσεις συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας
ή ετών υποχρεωτικής ασφάλισης για

την κατώτατη σύνταξη της 15ετίας) και
τη συνέχιση καταβολής του ΕΚΑΣ με
τις προϋποθέσεις που ισχύουν. 

3 Την κατοχύρωση των ήδη θεμε-
λιωμένων συνταξιοδοτικών δι-

καιωμάτων. 

4 Την κατάργηση της «ρήτρας» μη-
δενικού ελλείμματος στις επικουρικές

και την ακύρωση της πρόβλεψης για
μειωμένα ποσά αν μεταβιβάζεται η σύν-
ταξη μετά τον θάνατο, όπως και της
ανά τρίμηνο αναπροσαρμογής των ήδη
καταβαλλόμενων συντάξεων. Διατήρηση
της αυτοτέλειας των επικουρικών τα-
μείων των ένστολων. 

5 Την επαναχορήγηση της 13ης σύν-
ταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους

με μηνιαίες συντάξεις κάτω από 700
ευρώ. 

6 Την επαναφορά της μηνιαίας σύν-
ταξης των 360 ευρώ του ΟΓΑ στους

ανασφάλιστους υπερήλικες και ομογενείς. 

7Την ταχύτερη απονομή συντάξεων
και εφάπαξ παροχών με επιστροφή

όσων «διαθεσίμων» (περίπου 200)
απολύθηκαν και με νέες προσλήψεις
προσωπικού. 

8 Την κατάργηση της προϋπόθεσης
ύπαρξης 100 ημερών ασφάλισης

κάθε χρόνο στην τελευταία πενταετία,
για την απονομή μειωμένων συντάξεων
σε όσους συμπληρώνουν τις λοιπές
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

9 Την παράταση της θεώρησης βι-
βλιαρίων υγείας με 50 και 60 έν-

σημα, για περίθαλψη και παροχές σε
είδος, αντίστοιχα. 

10 Την επιτάχυνση της κρίσης της
αναπηρίας (με επικαιροποίηση

του καταλόγου των παθήσεων) και της
απονομής συντάξεων σε ΑμεΑ με παροχή
υγειονομικής, προνοιακής και συντα-
ξιοδοτικής «κάλυψης» στο διάστημα
της αναμονής. Η καταβολή του προ-
βλεπόμενου παράβολου των 46 ευρώ
θα γίνεται από τα Ταμεία, ενώ θα απαλ-
λάσσονται από την καταβολή παραβόλου
οι ανασφάλιστοι. 

11Την αποποινικοποίηση οφει-
λών στα ασφαλιστικά ταμεία

των ελεύθερων επαγγελματιών, θε-
ώρηση βιβλιαρίων υγείας, βελτίωση
της ρύθμισης για δυνατότητα επιλογής
κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης και
διευκόλυνση συνταξιοδότησης όσων
οφείλουν, με αύξηση του ισχύοντος
ορίου των 20.000 ευρώ. 

12 Την αναθεώρηση του μαθη-
ματικού τύπου στις εφάπαξ

παροχές.

13 Την εξασφάλιση πρόσθετων
εσόδων για το Ασφαλιστικό,

με ενίσχυση της δημόσιας χρηματο-
δότησης (τριμερής χρηματοδότηση
από κράτος, ασφαλισμένους και ερ-
γοδότες) και συμπληρωματικούς δη-
μόσιους πόρους, που «δεν θα επι-
βαρύνουν τους φορολογούμενους και
τους καταθέτες των τραπεζών». Τη
χρηματοδότηση θα υποστηρίζει το
υπό σύσταση Ταμείο Εθνικού Πλούτου
και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

14 Την καταπολέμηση της ει-
σφοροδιαφυγής και της μαύ-

ρης και ανασφάλιστης εργασίας με
ενίσχυση των δημοσίων ελεγκτικών
μηχανισμών (ΣΕΠΕ, ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ
και ελεγκτικά κέντρα των ασφαλιστικών
ταμείων), αλλά και την εφαρμογή
ενός απλού Κώδικα Ασφαλιστικού
Δικαίου. 

Τί αλλάζει για συνταξιούχους 
και ασφαλιστικά ταμεία 

ΓΣΕΒΕΕ υπέρ συλλογικών διαπραγματεύσεων και Δημοσίων Επενδύσεων 
Επείγοντα μέτρα χαρακτηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος την αποκατάσταση των
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και τον εξορθολογισμό
και τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος των Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τις προγραμματικές
δηλώσεις της κυβέρνησης, η ΓΣΕΒΕΕ στέκεται σε δύο επιμέρους
σημεία: 

Στην αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων, της επεκτασιμότητας, της μετενέργειας, του
θεσμού της διαιτησίας, καθώς και την κατάργηση της ηλικιακής
διάκρισης ως προς το ύψος του κατώτατου μισθού.

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και στην προ-
σπάθεια που θα καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε το
έλλειμμα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων να
εξαιρείται από το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και από

τις ρήτρες του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
Ειδικά για το δεύτερο, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι «η ανάγκη
για την ενίσχυση των Δημοσίων Επενδύσεων ως απαραίτητης
συνθήκης για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την
κατεύθυνσή της σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, προκύπτει
από δύο ιστορικά δεδομένα: πρώτον, ποτέ στη ιστορία η
οριστική έξοδος από μία βαθειά ύφεση δεν επιτεύχθηκε μόνο
με τις ιδιωτικές επενδύσεις (…) Το δεύτερο ιστορικό δεδομένο
συνάγεται εύκολα από το ρόλο που έχουν εδώ και 40 χρόνια
διαδραματίσει οι δημόσιες επενδύσεις στη συνολική δημοσιονομική
πολιτική στην Ελλάδα». Καταλήγει, δε, με την εκτίμηση ότι
«ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δημόσιες
επενδύσεις μπορούν να επιτρέψουν τη διεύρυνση του επιχει-
ρηματικού τους ορίζοντα και με τον τρόπο αυτό να δώσουν
τη δυνατότητα να σχηματισθούν οικονομίες κλίμακας».

1

2



Επί χρόνια η ελβετική θυγατρική
της HSBC βοηθούσε πελάτες της
να φοροδιαφύγουν. Μεταξύ αυ-
τών, διεφθαρμένοι πολιτικοί, έμ-
ποροι όπλων, αλλά και διασημό-
τητες, όπως αποκαλύπτει η Διεθνής
Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιο-
γράφων (ICIJ). 
Η ποσότητα των απόρρητων τραπεζικών
δεδομένων της ελβετικής θυγατρικής
της HSBC, που αξιολόγησε η Διεθνής
Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων
(ICIJ), είναι πέρα από κάθε φαντασία.
Οι δημοσιογράφοι της σύμπραξης, στην
οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι
Le Monde, Guardian, BBC, Süddeutsche
Zeitung και οι γερμανικές ραδιοφωνίες
WDR και NDR, αξιολόγησαν περισσότερα
από 35.000 έγγραφα, που αφορούν
περίπου 100.000 πελάτες απ’ όλο τον
κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από
τα οποία προέκυψε και η ελληνική
«Λίστα Λαγκάρντ», οι καταθέσεις στους
λογαριασμούς ανέρχονται στα 75 δι-
σεκατομμύρια ευρώ! 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της De-
utsche Welle, τις «διακριτικές» υπη-
ρεσίες της τράπεζας αξιοποιούσαν
όχι μόνο αθλητές, ηθοποιοί του Χό-
λιγουντ και «γαλαζοαίματοι», αλλά
και εγκληματίες: τα απόρρητα στοιχεία
φωτογραφίζουν λαθρεμπόρους
όπλων, διεφθαρμένους πολιτικούς,
εμπόρους «ματωμένων» διαμαντιών,
ακόμα και άτομα που χρηματοδότησαν
τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης
Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η κορυφή 
του παγόβουνου
«Κάθε 100 χρόνια πέφτουν στα χέρια
των φορολογικών αρχών τέτοιου εί-
δους δεδομένα. Σπάνια οι αρχές έχουν
στη διάθεσή τους αδιάσειστες απο-
δείξεις για το ρόλο, αλλά και την
ευθύνη που έχει μια τράπεζα σε πα-
ρόμοια υπόθεση», λέει με έκπληξη ο 
πρώην υπάλληλος της γερμανικής
δίωξης οικονομικού εγκλήματος Ρούν-
τολφ Σμένγκερ, κάνοντας λόγο για
την κορυφή του παγόβουνου, από τη
στιγμή που τα στοιχεία αυτά αφορούν
μόλις μία τράπεζα της Ελβετίας. 
Τα απόρρητα στοιχεία, γνωστά και ως
Swiss Leaks, που παρέδωσε στις γαλ-

λικές αρχές ο τότε συνεργάτης της
HSBC Ερβέ Φαλτσιάνι, τo 2009, έχουν
δοθεί με πρωτοβουλία της Γαλλίας σε
μια σειρά χωρών. Περισσότερα από
1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν συγ-
κεντρώσει οι φορολογικές αρχές 12
χωρών, φορολογώντας εκ των υστέρων
τους καταθέτες που συμπεριλαμβάνονται
στις λίστες. Στη Γερμανία, το υπουργείο

Οικονομικών δεν δίνει περαιτέρω στοι-
χεία. Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, η
σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ένα μέρος της διοίκησης
γνώριζε»
Για τον κ. Μάρκους Χεν, από τη διεθνή
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Tax
Justice Network», το ιδιαίτερο στοιχείο

της υπόθεσης δεν είναι μόνο οι κα-
ταθέτες, αλλά η τράπεζα που έκανε
«τα στραβά μάτια: «Το σκάνδαλο είναι
ότι μια τράπεζα λειτουργεί με αυτό
τον τρόπο και δημιουργεί ειδική δομή
για να εξυπηρετήσει τους συγκεκρι-
μένους πελάτες». 
Ο κ. Ρούντολφ Ελμαρ, πληροφοριο-
δότης και πρώην υπάλληλος της ελ-
βετικής τράπεζας Julius Bär, μεταξύ
άλλων στα νησιά Κέιμαν, επιρρίπτει
ευθύνες στο διοικητικό συμβούλιο
της HSBC: «Μια σωστή διοίκηση τρά-
πεζας έχει τις πληροφορίες που χρει-
άζεται για τους πελάτες της και τις
διαδρομές που ακολούθησαν τα κε-
φάλαια. Σίγουρα ένα μέρος της διοί-
κησης γνώριζε με ποιους συναλλάσ-
σεται η τράπεζα». 

«Όχι» σε συνέντευξη 
λέει η HSBC
Στις κατηγορίες της Διεθνούς Σύμπραξης
Ερευνητών Δημοσιογράφων η HSBC
απαντά εγγράφως, τονίζοντας ότι τα
τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει προ-
χωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και δεν
συνεργάζεται πλέον με πελάτες που
δεν πληρούν τις προδιαγραφές της
HSBC. Σε αυτούς, τονίζει, συμπερι-
λαμβάνονται και εκείνοι για τους οποί-
ους υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με
τη φορολόγηση. Η ελβετική θυγατρική
της βρετανικής τράπεζας λέει, ωστόσο,
«όχι» σε μια συνέντευξη. 

(ΠΗΓΗ: Deutsche Welle)
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Σε «Συμπληγάδες» οι ελληνικές τράπεζες
Υπό παρακολούθηση, με αρνητική
προοπτική, έθεσαν το αξιόχρεο
των τεσσάρων μεγαλύτερων ελ-
ληνικών τραπεζών οι οίκοι αξιο-
λόγησης Fitch και Standard & Po-
or’s, επικαλούμενοι την αβεβαιότητα
όσον αφορά το εάν η Ελλάδα θα
συνεχίσει να έχει την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, με φόντο την επιδίωξη
μιας μεταβατικής συμφωνίας μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας. 
Ο Fitch έθεσε το μακροπρόθεσμο
αξιόχρεο της Alpha Bank, της Eu-
robank, της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας και της Τράπεζας Πειραιώς

υπό παρακολούθηση με αρνητική
προοπτική. 
Από την πλευρά του, ο S&P ανα-
κοίνωσε πως διατηρεί υπό παρα-
κολούθηση με αρνητική προοπτική
τις ίδιες τέσσερις τράπεζες, κάτι
το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να
υποβαθμίσει το αξιόχρεό τους εκ
νέου.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτή
την εβδομάδα ο οίκος Moody’s
είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο των
τεσσάρων ελληνικών «συστημι-
κών» τραπεζών, όπως και αυτό
της Attica Bank. 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, το μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
Μπ. Τζάζμπεκ, σε συνέντευξή του
στη γερμανική εφημερίδα Han-
delsblatt, διαβεβαίωσε ότι οι ελ-
ληνικές τράπεζες δεν αντιμετω-
πίζουν κίνδυνο αφερεγγυότητας. 
«Οι αποφάσεις για τον ELA (σ.σ.:
για τη χρηματοδότηση των τρα-
πεζών μέσω του έκτακτου μηχα-
νισμού ρευστότητας) επανεξετά-
ζονται κάθε δύο εβδομάδες. Επί
του παρόντος, η φερεγγυότητα
των ελληνικών τραπεζών δεν κιν-
δυνεύει», δήλωσε ο Τζάζμπεκ, ο
οποίος είναι και διοικητής της Κεν-

τρικής Τράπεζας της Σλοβενίας. 
Ερωτηθείς, ωστόσο, αν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει μία κατάσταση
όπου η ΕΚΤ θα σταματούσε την
παροχή ρευστότητας μέσω του
ELA, ο κεντρικός τραπεζίτης απάν-
τησε: «Υπάρχει πάντα αυτός ο κίν-
δυνος. Αυτός είναι ο λόγος που
είναι σημαντικό να την παρακο-
λουθούμε τόσο στενά». Συνεχί-
ζοντας, τόνισε ότι είναι πεπεισμένος
πως «οι ελληνικές τράπεζες και η
κεντρική τράπεζα θα κάνουν τα
πάντα για να αποτρέψουν τους
κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα».

Οι «βρώμικες συναλλαγές» της HSBC

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα οποία προέκυψε
και η ελληνική «Λίστα Λαγκάρντ», οι καταθέσεις
στους λογαριασμούς ανέρχονται στα 75 δισ. ευρώ!



Δυσοίωνα είναι τα πρώτα σημάδια
του 2015 στο μέτωπο της απασχό-
λησης, καθώς ο πρώτος μήνας του
έτους δεν ακολούθησε την τάση του
αντίστοιχου περυσινού μήνα, αλλά
και τη γενικότερη –αν και ελαφριά–
τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας
που καταγράφηκε το 2014, παρου-
σιάζοντας αρνητικό ισοζύγιο ροών
μισθωτής απασχόλησης, κατά 9.273
θέσεις. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»
του υπουργείου Εργασίας, από τη σύγκριση
του Ιανουαρίου του 2015 και του Ιανουαρίου
του 2014, προκύπτει για φέτος αρνητικό
ισοζύγιο 9.273 θέσεων εργασίας, έναντι
θετικού ισοζυγίου 6.397 θέσεων πέρυσι
τον Ιανουάριο. Πάντως, οι ροές απασχόλησης
είναι σταθερά αρνητικές από το Σεπτέμβριο
του 2014, με υψηλότερο αρνητικό ισοζύγιο
τον Οκτώβριο, κατά 66.636 θέσεις εργασίας. 
Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο του 2015
οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
91.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 101.260.
Από τις 101.260 συνολικά αποχωρήσεις,
οι 46.354 ήσαν οικειοθελείς και οι 54.906
αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αο-
ρίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου. 
Οι κλάδοι στους οποίους τον περασμένο
μήνα έγιναν οι περισσότερες προσλήψεις,
είναι η εκπαίδευση, η επισκευή και εγκα-
τάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι

χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές
δραστηριότητες και η βιομηχανία τροφίμων. 
Αντίθετα, το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο
προσλήψεων-απολύσεων τον περασμένο
μήνα, εμφανίζουν τα καταλύματα, οι δρα-
στηριότητες των υπηρεσιών εστίασης οι
διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, η
γραμματειακή υποστήριξη, το λιανικό εμ-
πόριο και οι δραστηριότητες απασχόλησης. 

Ελαστικές μορφές 
απασχόλησης
Σε ό,τι αφορά το είδος των προσλήψεων,
οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ανα-
λογούν περίπου στο μισό του συνόλου
των συμβάσεων, ενώ οι υπόλοιπες αντι-
στοιχούν σε ελαστικές μορφές εργασίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
«Εργάνη», από το σύνολο των συμβάσεων
που υπογράφηκαν από τον Ιανουάριο του
2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, το
50,23% αφορά συμβάσεις πλήρους απα-

σχόλησης και το 50,46% ελαστικές μορφές
απασχόλησης. Από αυτές, ποσοστό 36,08%
είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και
14,38% συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας. 
Ανάλογη εικόνα εμφανίζεται και στα
στοιχεία του Ιανουαρίου 2015: το 50,23%
των συμβάσεων είναι πλήρους απασχό-
λησης και το 49,77% μερικής και εκ πε-
ριτροπής εργασίας. Από αυτές το 34,73%
είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και
το 15,04% εκ περιτροπής εργασίας. Μά-
λιστα, τον Ιανουάριο φέτος, συνολικά
2.284 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης,
μετατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής και
εκ περιτροπής εργασίας. 
Από τις μετατροπές αυτές, οι 1.215 έγιναν
μετά από συμφωνία εργαζομένου και ερ-
γοδότη και οι 2.086, με μονομερή απόφαση
του εργοδότη. 
Τον ίδιο μήνα υπογράφηκαν πέντε επι-
χειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες αφορούν
982 εργαζομένους με μειώσεις μισθών
10,69% κατά μέσο όρο. 
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Ελλειμματικό το ισοζύγιο
απασχόλησης τον Ιανουάριο Το 77% των επιχειρήσεων πέτυχε ή ακόμα και ξεπέρασε

τους στόχους του, εφαρμόζοντας πολιτικές βραχυπρόθεσμων
κινήτρων (bonus) για τους εργαζομένους του, σύμφωνα
με διεθνή έρευνα της Aon Hewitt που πραγματοποιήθηκε
σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα σε 48 πολυεθνικές
εταιρείες, που ακολουθούν πολιτική κινήτρων για το προ-
σωπικό τους. Το αισιόδοξο αυτό αποτέλεσμα θα μπορούσε
δυνητικά να αποτελέσει «οδηγό» και για τις ελληνικές επι-
χειρήσεις, τη στιγμή που το 42% των εργαζομένων
εντάσσεται σε πολιτική μπόνους, σύμφωνα με την παράλληλη
Ελληνική Έρευνα Αμοιβών και Παροχών για το έτος 2014
της Aon Hewitt, η οποία συμπεριέλαβε δείγμα 117 εταιρειών.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 32% των εταιρειών καθορίζει
το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα bonus με βάση
τη βαρύτητα και τις αρμοδιότητες των ρόλων, ενώ το 28%
του δείγματος περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους του
Οργανισμού στην πολιτική bonus και μόνο το 11% εφαρμόζει
την πολιτική αυτή μόνο σε στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες
(managers). 

Προσδοκίες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στους ειδικότερους
τομείς που εξετάζει η έρευνα, όπως είναι οι προσδοκίες
των επιχειρήσεων από την εφαρμογή συστημάτων bonus.
Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει πως το 32% των
εταιρειών αποσκοπεί στην αύξηση των οικονομικών απο-
τελεσμάτων, ενώ το 21% στη βελτίωση της απόδοσης σε
σχέση με τις συμπεριφορές των εργαζομένων, όπως για
παράδειγμα της ομαδικότητας. 
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των συστημάτων bonus
δείχνει να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι τα
συστήματα αυτά βοήθησαν το σύνολο των εταιρειών στην
επικοινωνία των εταιρικών στόχων και στην εναρμόνισή
τους με τους ατομικούς στόχους κάθε εργαζομένου. Συγ-
κεκριμένα, το 40% των εταιρειών κατάφερε να αυξήσει
τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, ενώ το 30% πέτυχε να
βελτιώσει την απόδοση σε σχέση με τις συμπεριφορές των
εργαζομένων. 
«Μία πολιτική βραχυπρόθεσμων αμοιβών δεν αρκεί απλά
να υφίσταται σε έναν οργανισμό. Ο σωστός καθορισμός
των στόχων, καθώς και η σωστή επικοινωνία της πολιτικής
αυτής, είναι πράγματι οι παράγοντες που μετατρέπουν το
bonus από ένα απλό μισθολογικό εργαλείο, σε ένα αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στην αγορά», υπο-
γραμμίζει σε δηλώσεις του ο Σύμβουλος σε θέματα Αμοιβών
και Παροχών της Aon Hewitt, κ. Μανώλης Κοτσιφάκης. 

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις

επιχειρήσεις τα bonus 

Σε ό,τι αφορά το είδος των προσλήψεων, οι συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης αναλογούν περίπου 
στο μισό του συνόλου των συμβάσεων, ενώ 
οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε ελαστικές μορφές εργασίας
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Τρόπους για την άμεση ανάπτυξη της
αγοράς ακινήτων, αύξηση του τζίρου
στις ελληνικές εταιρείες που ασχο-
λούνται με την οικοδομή και μείωση
της ανεργίας που έχει αυξηθεί κατα-
κόρυφα, προτείνει η Ομοσπονδία Κτη-
ματομεσιτών Ελλάδος.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «οι προ-
τάσεις αυτές θα ανακουφίσουν όλους τους
ιδιοκτήτες ακινήτων από την παράλογη και
ληστρική υπερφορολόγησή τους. Θα πρέπει
να μην περιμένετε ούτε μία μέρα, διότι η
αγορά έχει ‘‘παγώσει’’ και εάν δεν υπάρξουν
άμεσα μέτρα, θα διαλυθεί». 
Μεταξύ των προτάσεών της, η Ομοσπονδία
αναφέρει: 

Κανείς πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας
και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της
αξίας των ακινήτων προς πλειστηριασμό. 

Νομοθετική ρύθμιση των δανείων σε
δανειολήπτες που έχουν δανειστεί σε
ελβετικό φράγκο, λόγω της αύξησής του
έναντι του ευρώ. 

Να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες
και να καταργηθούν οι συντελεστές εμ-
πορικότητας άμεσα με έναν μοναδικό
συντελεστή για όλες τις περιοχές γύρω
στο 30%. 

Να καταργηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης
με κριτήριο την κατοχή ακινήτων διότι

υπάρχει μεγάλη αδικία για αυτούς που
έχουν κληρονομήσει ακίνητα και για αυ-
τούς που έχουν δανειστεί. 

Να υπάρχει μερικό «κούρεμα» σε δάνεια
που έχουν λάβει οι ιδιοκτήτες ακινήτων
λόγω της σημερινής μείωσης στην τιμή
τους και ειδική ρύθμιση για τα «κόκκινα
δάνεια» χωρίς οι δανειολήπτες να χάνουν
τα ακίνητά τους. 

Να υποχρεωθούν οι τράπεζες να επι-
μηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής δα-
νείων από δανειολήπτες που δεν μπο-
ρούν, λόγω χαμηλού εισοδήματος, να

εξυπηρετήσουν τις μηνιαίες τοκοχρε-
ωλυτικές τους δόσεις και να μην υπερ-
βαίνει η δόση το 15% του πραγματικού
αποδεδειγμένα εισοδήματός τους. 

Ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να είναι κλιμακωτός,
ώστε να πληρώνουν όλοι και από λίγο
και ιδιαίτερα χαμηλός σε αυτούς, οι
οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πολύ χαμηλό
εισόδημα ή είναι άνεργοι. 

Δεν θα πρέπει να πληρώνεται καθόλου
φόρος για τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια,
τα ημιτελή ακίνητα και σε όσα ακίνητα
δεν ηλεκτροδοτούνται.

Μείωση παρουσίασε η συνολική παραγωγή προϊόντων
μαρμάρου την περίοδο 2011-2013, λόγω της καθίζησης
της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP Group. Στην ίδια
μελέτη, ωστόσο, σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο σημειώθηκε ανάκαμψη της εγχώριας
παραγωγής ογκομαρμάρου, εξαιτίας της αυξημένης
ζήτησης για εξαγωγές, ενώ εκτιμάται ότι η ζήτηση για
μάρμαρα από χώρες του εξωτερικού αναμένεται να
παρουσιάσει άνοδο και το 2015 (5%-10%). 
Όπως επισημαίνει σχετικά η κα Ελένη Βλάχου, σύμβουλος
στη Διεύθυνση Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της
Icap Group, «η ελληνική αγορά τελικών προϊόντων
μαρμάρου την τελευταία πενταετία παρουσίασε σημαντική
μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 13%. Οι εισαγωγές
διαχρονικά κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την
τελευταία τριετία ιδιαίτερα, παρατηρείται συρρίκνωση
των εισαγωγών, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης».
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η κατανάλωση
γρανίτη στη χώρα μας παρουσίασε καθοδική πορεία
από το 2008 και μετά, παρουσιάζοντας το 2013 μείωση
21,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρ’
όλα αυτά, ο γρανίτης παραμένει ανταγωνιστικό προϊόν
του μαρμάρου και προτιμάται σε συγκεκριμένες χρήσεις,
λόγω της ανθεκτικότητάς του. 
Ο κλάδος των μαρμάρων στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τη μελέτη της Icap, αποτελεί έναν από τους δυναμικούς
τομείς της οικονομίας, καθώς στη χώρα μας υπάρχουν
μεγάλα κοιτάσματα μαρμάρων. Στον κλάδο εξόρυξης
των μαρμάρων δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται
έντονος ανταγωνισμός. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά
είναι κατακερματισμένη, με αποτέλεσμα τα μερίδια
και των μεγαλύτερων εταιρειών να κυμαίνονται σε
χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, μικρός αριθμός εταιρειών
ασχολείται συστηματικά με τον γρανίτη, ο οποίος είναι
εισαγόμενος.

Και το μάρμαρο 
στην... κατηφόρα
των οικοδομικών

υλικών

Προτάσεις κτηματομεσιτών 
για «επανεκκίνηση» της αγοράς

Επίθεση στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξαπέλυσε η Lamda Development, με αφορμή τις
δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων
της νέας κυβέρνησης, σχετικά με τη σύμβαση αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου
του Ελληνικού. Η εταιρεία κατηγορεί τον υπουργό ότι αγνοεί «μια καθ’ όλα
νόμιμη διαδικασία, που ακολουθήθηκε στη βάση του σχετικού Νόμου, καθώς
και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση που υπεγράφη, τελεί υπό την
αμετάκλητη απόφαση/έγκριση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την
οποία αναμένουμε και οφείλουμε να σεβαστούμε πλήρως». 
Στην ανακοίνωση της Lamda Development αναφέρεται ακόμα ότι οι δηλώσεις
του κ. Λαφαζάνη «επιφέρουν, επίσης, την ενοχοποίηση μιας εισηγμένης στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρείας, της Lamda Development, που εργάστηκε με
απόλυτο σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο μιας διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών, επενδύοντας
εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να διαμορφώσει και να υποβάλει, μαζί με
άλλους σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, ένα σύγχρονο επιχειρησιακό σχέδιο
ανάπτυξης της περιοχής του πρώην αεροδρομίου, συνεισφέροντας καθοριστικά
στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας και στην αντιμετώπιση του μεγάλου
προβλήματος της ανεργίας». Καταλήγει, δε, ότι «οι δηλώσεις του κ. Υπουργού
στέλνουν ένα αποθαρρυντικό μήνυμα προς τους μακροπρόθεσμους ιδιώτες
διεθνείς επενδυτές, που τόσο χρειάζεται η χώρα μας». 

«Πεδίο μάχης» ξανά το Ελληνικό
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Τα «μυστικά» για τις εξαγωγές οίνων
Οι εξαγωγές δεν είναι πλέον
πραγματικά μια στρατηγική επι-
λογή, αλλά αναγκαιότητα για τις
επιχειρήσεις οίνου, με δεδομένη
τη μείωση της κατανάλωσης
των εγχώριων αγορών των πα-
ραγωγών χωρών οίνου. Γι’ αυτό
και ο υπεύθυνος του αγροτο-
διατροφικού τομέα της Credit
Agricole παρουσίασε μια έρευνα
σχετικά με τους παράγοντες από-
δοσης των εξαγωγών. 
Για να εκτιμηθεί η εξαγωγική επίδοση
μιας εξαγωγικής επιχείρησης, οι
αναλυτές ζήτησαν από τους συμ-
μετέχοντες στη σχετική έρευνα να
εκτιμήσουν το περιθώριο και το
κόστος των εξαγωγικών δραστη-
ριοτήτων τους. Το αποτέλεσμα της
μελέτης δίνει βαρύτητα στις στρα-
τηγικές κατευθύνσεις που υιοθε-

τούνται για εξαγωγικές επιδόσεις
μεταξύ των εξαγωγέων. 
Η προσαρμογή των προϊόντων στην
αγορά είναι ο σημαντικότερος πα-
ράγοντας επιτυχίας (αλλαγή ονό-
ματος, συσκευασία κ.λπ.), περισ-
σότερο από την παραδοσιακή στρα-
τηγική: η εταιρεία πρέπει να αναζητά
αγορά και καταναλωτές που ται-
ριάζουν τα κρασιά της, από την
άποψη των οργανοληπτικών χα-
ρακτηριστικών και την τιμή. 
Οι ερωτηθέντες κάνουν, επίσης,
αναφορά στην αναλογία τιμής/ποι-
ότητας ως πρώτο μέλημά τους,
ώστε να διατηρήσουν την αντα-
γωνιστικότητα. Πολλοί πιστεύουν
ότι μια στρατηγική βασισμένη στο
εμπορικό σήμα, είναι προτιμότερη
σε σχέση με το terroir. Ο συνδυασμός
όμως των δύο, θεωρείται ως μό-

χλευση για επιτυχία διεθνώς. Για
να ξεπεραστεί «η απουσία εμπορικού
σήματος», η γκάμα προϊόντων δίνει
τη δυνατότητα στην εταιρεία να
είναι πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι
είναι με μια μοναδική αναφορά. 
Η μελέτη δείχνει, επίσης, ότι η επι-
λογή των αγορών με βάση την αν-
τίδρασή τους και όχι βάση προβλέ-
ψεων και proactive ενεργειών,
βάσει δηλαδή ανάλυσης των οι-
κονομικών τους στοιχείων, είναι
αποτελεσματικότερη. 
Να σημειωθεί ότι αν και η Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι μια βασική αγορά
(83% των ερωτηθέντων τοποθέτησε
μια ευρωπαϊκή χώρα ανάμεσα στους
τρεις κορυφαίους προορισμούς
τους), οι επενδύσεις κατευθύνονται
τώρα στη Βόρεια Αμερική και την
Ασία.
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Το παγκόσμιο       
Την εικόνα της παγκόσμιας αλλά και
ειδικότερα της ελληνικής αγοράς ρυζιού
αποτυπώνει ενδιαφέρουσα έκθεση των
υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ, που κατα-
γράφει για τη χώρα μας μείωση των
καλλιεργούμενων εκτάσεων, αλλά
«αντιστάσεις» στις τιμές, που παρα-
μένουν σε σχετικά σταθερά –και σε
κάποιες περιπτώσεις ανοδικά– επίπεδα
την τελευταία χρονιά. 
Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια παραγωγή
ρυζιού εμπορικής περιόδου 2014/15, κα-
ταγράφει ελάχιστη μείωση σε σύγκριση με
την προηγούμενη περίοδο, υπολειπόμενη
της κατανάλωσης κατά 7,6 εκατ. τόνους
ισοδύναμου λευκασμένου, ενώ τα παγκόσμια
αποθέματα εκτιμώνται μειωμένα κατά 7,4%,
στους 99 εκατ. τόνους ισοδύναμου λευ-
κασμένου, σύμφωνα με το Αμερικανικό
Υπουργείο Γεωργίας (στοιχεία Ιανουαρίου
2015). 

Η παγκόσμια αγορά  
Τα αποθέματα της Ταϊλάνδης, πρώτης εξα-
γωγικής χώρας στο ρύζι, εκτιμώνται στα
11 εκατ. τόνους, καλύπτοντας το 11% των
παγκόσμιων αποθεμάτων. Παράλληλα, οι
εξαγωγές της χώρας αυτής προβλέπονται
αυξημένες (+9,7%) στους 11,3 εκατ. τόνους
ισοδύναμου λευκασμένου, φθάνοντας σε
νέο μέγιστο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η
κυβέρνηση της Ταϊλάνδης αναζητεί εξα-

γωγικές ευκαιρίες για να μειώσει τα τεράστια
αποθέματα και οι αποφάσεις της θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο στην αγορά του προϊόν-
τος.

Εξελίξεις στην αγορά
της Ε.Ε.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ε.Ε.
(18/12/2014) για την ευρωπαϊκή αγορά,
στην Ε.Ε. κατά την εμπορική περίοδο

Πώς κινούνται σε σχέση με την                      

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2013
από τη χώρα μας εξήχθησαν 107.000 τόνοι ρυζιού
όλων των κατηγοριών: paddy (δηλαδή αναποφλοίωτο),
αποφλοιωμένο, μισολευκασμένο ή λευκασμένο και
θραύσματα, συνολικής αξίας 45,7 εκατ. ευρώ. Στις
κύριες χώρες προορισμού κατά το 2013 περιλαμ-
βάνονταν η Πολωνία (20% της αξίας), η Ουγγαρία
(11%), η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ολλανδία. 
Επίσης, κατά το 2013 εισήχθησαν στην Ελλάδα
20.315 τόνοι ρυζιού, αξίας 16,6 εκατ. ευρώ. Από
την ποσότητα αυτή, το μεγαλύτερο μέρος (16.110
τόνοι, ποσοστό 79%) αφορά ρύζι μισολευκασμένο
ή λευκασμένο, με κύριες χώρες προέλευσης την
Ιταλία (48%), την Καμπότζη (15,5%) και το Βέλγιο.
Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η χώρα προέλευσης
μπορεί να διαφέρει από τη χώρα παραγωγής, εκεί
όπου ισχύουν περιπτώσεις εισαγωγής και επανε-
ξαγωγής, όπως προφανώς συμβαίνει στην περίπτωση
του Βελγίου. 
Κατά το πρώτο τρίμηνο (Σεπτ.-Νοέμβρ. 2014) της

τρέχουσας εμπορικής περιόδου, και σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καταγράφεται
μικρή πτώση της μέσης τιμής εξαγωγής του λευ-
κασμένου/ημιλευκασμένου, με παράλληλη αύξηση
(+23%) των εξαγομένων ποσοτήτων και κύριες
χώρες προορισμού την Τουρκία, τη Ρουμανία και
την Ουγγαρία. 
Αύξηση καταγράφεται κατά το ίδιο διάστημα στη
μέση τιμή εξαγωγής του paddy (+15%), με προορι-
σμούς τη Βουλγαρία (54%) και την Τουρκία (46%).
Οι εξαχθείσες ποσότητες σχεδόν τετραπλασιάσθηκαν
(+387%) και αφορούν κατά 99% στον τύπο Japonica. 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
(Νοέμβρ. 2014), οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν
με ρύζι κατά το 2014 ανήλθαν στα 260.900 στρέμματα,
μειωμένες κατά 4,9% σε σχέση με την προηγούμενη
περίοδο (274.270 στρέμματα). 
Η κατάρρευση των τιμών παραγωγού Indica 2013
και η δυσχέρεια διάθεσης του προϊόντος, έστρεψαν
τους παραγωγούς στην καλλιέργεια του Japonica,

ώστε η αναλογία εκτάσεων Indica:Japonica κατά
το 2014 εκτιμάται στο 1:1, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε
και στροφή προς άλλες καλλιέργειες (βαμβάκι).

Τιμές παραγωγού 
στην εγχώρια αγορά 

Στο Νομό Θεσσαλονίκης, όπου παράγεται το συντριπτικό
ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ρυζιού, η μέση
τιμή παραγωγού τύπου Indica εσοδείας 2014, μέχρι
στιγμής κυμαίνεται στα 25 λεπτά/κιλό. Στην ίδια
περιοχή η μέση τιμή παραγωγού ρυζιού τύπου
Japonica εσοδείας 2014 ανέρχεται στα 35-36
λεπτά/κιλό, βελτιωμένη σε σύγκριση με αυτήν της
προηγούμενης περιόδου. 
Στο Νομό Σερρών, όπου κυριαρχεί ο τύπος Japonica,
η τιμή παραγωγού εσοδείας 2014 κυμάνθηκε στα
30-33 λεπτά/κιλό και πρόσφατα μέχρι 35 λεπτά/κιλό.
Ας σημειωθεί ότι, λόγω μειωμένης ρευστότητας, η
άμεση εξόφληση μπορεί να συνεπάγεται μειωμένη
τιμή παραγωγού.

Οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά
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      «χρηματιστήριο» του ρυζιού
                  περασμένη χρονιά  η παραγωγή, τα αποθέματα και οι τιμές

2014/2015 πολύ σημαντική ήταν η μείωση
των εκτάσεων Indica (12,3%). 
Όπως έχει επισημάνει η Copa Cogeca, η
παραπάνω μείωση οφείλεται στην εξαιρετική
πίεση των τιμών παραγωγού της προηγού-
μενης περιόδου, λόγω των αυξημένων
αδασμολόγητων εισαγωγών Indica από
χώρες του καθεστώτος EBA. 
Αντιθέτως, ανεπαίσθητη ήταν η μείωση
των εκτάσεων Japonica (0,4%). Αντίστοιχα,
καταγράφεται πολύ σημαντική μείωση της
παραγωγής Indica (18,9%), λόγω και των
μειωμένων στρεμματικών αποδόσεων του
2014. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ε.Ε., κατά το
2014 στην Ε.Ε.-27 η συγκομιδή Japonica
των μεγαλύτερων παραγωγικών χωρών
ανέρχεται σε 1,05 εκατ. τόνους για την
Ιταλία, 480.000 τόνους για την Ισπανία,
126.000 τόνους για την Πορτογαλία, 100.000
τόνους για την Ελλάδα και ακολουθούν σε
απόσταση, κατά σειρά, η Γαλλία, η Βουλγαρία,
η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Αντίστοιχα, η
συγκομιδή Indica των μεγαλύτερων πα-
ραγωγικών χωρών ανέρχεται σε 395.000
τόνους για την Ιταλία, 385.000 τόνους για
την Ισπανία, 105.000 τόνους για την Ελλάδα
και ακολουθούν σε απόσταση κατά σειρά
η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ρουμανία. 
Οι εισαγωγές στην Ε.Ε.-28 κατά την εμπορική
περίοδο 2013/2014 (πλην θραυσμάτων)
κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν σε 1,058

εκατ. τόνους ισοδύναμου λευκασμένου ρυ-
ζιού, εκ των οποίων το 57% ήταν λευκα-
σμένο/ημιλευκασμένο (αύξηση +24%) και
το 42,8% ήταν αποφλοιωμένο. Σημειωτέον
ότι με βάση δεδομένα της 6ετίας 2008/09-
2013/14, οι εισαγωγές αποφλοιωμένου
Basmati, καθώς και οι εισαγωγές λευκα-
σμένου/ημιλευκασμένου καταγράφουν συ-
νεχή άνοδο. 
Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας εμ-
πορικής περιόδου (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος
2014) καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση
των εισαγωγών ημιλευκασμένου Indica
(+99%, στους 6.270 τόνους ισοδ. λευκα-
σμένου), θραυσμάτων (+44%, στους 106.000
τόνους), αλλά και αποφλοιωμένου Basmati
(+35%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
της προηγουμένης εμπορικής περιόδου,
ενώ οι εισαγωγές λευκασμένου Indica
υπερβαίνουν τους 120.000 τόνους. 
Παράλληλα, κατά το πρώτο τρίμηνο της
τρέχουσας εμπορικής περιόδου (Σεπτέμ-
βριος-Νοέμβριος 2014) καταγράφεται εν-
τυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών Japonica
και ειδικότερα αύξηση εξαγωγών του λευ-
κασμένου Japonica +59%, στους 63.000
τόνους και του αποφλοιωμένου Japonica
+216% στους 4.370 τόνους. 

Οι τιμές
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ε.Ε.
(18/12/2014) για την ευρωπαϊκή αγορά,
κατά τις αρχές Δεκεμβρίου 2014 καταγρά-
φονται οι εξής τιμές ανά τόνο ρυζιού paddy
Japonica: 337 €/τ. Selenio Ιταλίας, 287€/τόνο
Ισπανίας. 
Αντίστοιχα, καταγράφονται οι εξής τιμές
ανά τόνο ρυζιού paddy Indica: 265 €/τόνο
Thaibonnet Ιταλίας, 261 €/τόνο Ισπανίας.
Ας σημειωθεί ότι το Ιταλικό Thaibonnet
κατά τον Ιούνιο 2014 κυμάνθηκε στο επίπεδο
των 220 €/τ. περίπου. 
Οι τιμές ιταλικού λευκασμένου ρυζιού κατά
την περίοδο Σεπτ. 2013 - Δεκ. 2014 πα-
ρουσίασαν ελάχιστο κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο
2014, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ανο-
δική πορεία. Οι τιμές λευκασμένου ρυζιού
στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στα
620 €/τόνο Japonica Ιταλίας, 544 €/τόνο
Japonica Ισπανίας και 510 €/τόνο Indica
Ιταλίας.

Παραγωγή ρυζιού στην Ε.Ε.-28 
(Χιλ. τόνοι λευκασμένου)

Τύπος 2013/14* 2014/15** Διαφορά
(%)

Indica 693 562 -18,9

Japonica 1.077 1.045 -3

Σύνολο 1.770 1.606 -9,3

*01/09/2013-31/08/2014, ** 01/09/2014-31/08/2015 
(Πηγή: Ε.Ε., Γ.Δ. Γεωργίας, 18/12/2014)

Παγκόσμια παραγωγή ρυζιού 
(Σε εκατ. τόνους λευκασμένου ρυζιού)

Χώρες 2013/14 2014/15* Διαφορά
(%)

Κίνα 142,53 144,5 +1,4

Ινδία 106,54 102,00 -4,3

Ινδονησία 36,30 36,50 +0,55

Μπαγκλαντές 34,39 34,60 +0,6

Βιετνάμ 28,16 28,25 +0,3

Ταϊλάνδη 20,46 20,5 +0,2

Μπούρμα 11,96 12,15 +1,6

Φιλιππίνες 11,86 12,2 +2,9

Βραζιλία 8,30 8,30 0

ΗΠΑ 6,117 7,068 +15,5

Πακιστάν 6,70 6,50 -3,0
Παγκόσμιο 
Σύνολο 476,96 475,467 -0,3

*Εκτίμηση: Ιανουάριος 2015
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ)

Η Ταϊλάνδη αναζητεί εξαγωγικές ευκαιρίες για να μειώσει
τα τεράστια αποθέματά της και οι αποφάσεις της θα
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αγορά του προϊόντος

▶

Παγκόσμια αγορά ρυζιού 
(Σε εκατ. τόνους λευκασμένου ρυζιού)

2013/14 2014/15* Διαφορά
(%)

Παραγωγή 476,96 475,467 -0,3

Κατανάλωση 480,176 483,33 +0,7

Αποθέματα τέλους 106,863 99,00 -7,4
*Εκτίμηση: Ιανουάριος 2015
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ)

Παγκόσμια αποθέματα ρυζιού 
(σε εκατ. τόνους λευκασμένου ρυζιού)

Χώρες 2013/14 2014/15* Διαφορά
(%)

Κίνα 46,814 46,914 +0,2

Ινδία 22,50 16,80 -25,3

Ταϊλάνδη 12,393 10,993 -11,3

Ινδονησία 5,501 4,101 -25,4

ΗΠΑ 1,025 1,307 27,5

Ε.Ε. 1,188 1,182 -0,5
Παγκόσμιο 
Σύνολο 106,863 99 -7,4

*Εκτίμηση: Ιανουάριος 2015
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ)

Εξέλιξη μέσης τιμής εξαγωγής
ρυζιού στην Ελλάδα

(μέση τιμή FOB, σε €/τόνο)

Τύπος 2013
Σεπτ. – 

Νοέμβρ.
2013

Σεπτ. –
Νοέμβρ.

2014

Ρύζι paddy 303
(21.884 τ.)

295
(2.370 τ.)

339
(11.544 τ.)

Ρύζι  απο-
φλοιωμένο

460
(16.883 τ.)

413 
(2.680 τ.)

409 
(5.765 τ.)

Ρύζι 
μισολευκα-

σμένο
ή λευκασμένο

497,5
(53.240 τ.)

487
(16.162 τ.)

483
(19.817 τ.)

Θραύσματα 314,5
(15.410 τ.)

210
(3.866 τ.)

333
(2.806 τ.)

(Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat)

Εκτάσεις ρυζιού στην Ε.Ε.-28 
(Σε εκατ. στρέμματα)

Τύπος 2013/14* 2014/15** Διαφορά
(%)

Indica 1,46 1,28 -12,3

Japonica 2,8 2,79 -0,4

Σύνολο 4,25 4,07 -4,2
01/09/2013-31/08/2014, **01/09/2014-31/08/2015
(Πηγή: Ε.Ε., Γ.Δ. Γεωργίας, 18/12/2014)
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Μια νέα ταμπέλα θα εμφανι-
στεί στα καταστήματα που
πωλούν μη προσυσκευασμένα
τρόφιμα, προκειμένου να ενη-
μερώνει σχετικά με την πα-
ρουσία ουσιών ή προϊόντων
που προκαλούν αλλεργίες ή
δυσανεξίες. 
Σχετική εγκύκλιος του ΕΦΕΤ
έχει αποσταλεί σε αρτοποιούς,
ζαχαροπλάστες, εστιάτορες, επαγ-
γελματοβιοτέχνες και εμπόρους,
τουριστικές επιχειρήσεις, στα
σούπερ μάρκετ και στον Σύνδεσμο
Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο-
φίμων (ΣΕΒΤ). 
Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι,
σε εμφανές σημείο των κατα-
στημάτων θα πρέπει να αναρτηθεί
ειδική ταμπέλα (μεγέθους Α4)
για να πληροφορούνται οι κα-
ταναλωτές ποιά προϊόντα πε-
ριέχουν αλλεργιογόνα συστατικά,
ενώ όλες τις ώρες λειτουργίας
του καταστήματος θα πρέπει να
υπάρχει υπεύθυνο άτομο που να
γνωρίζει και θα ενημερώνει τους
καταναλωτές για τα συστατικά
αυτά. 
Υπενθυμίζεται ότι με την εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1169/2011, από τις 13 Δεκεμβρίου
2014 έγινε υποχρεωτική (άρθρο
44) η παροχή πληροφοριών σχε-
τικά με τα αλλεργιογόνα για όλα
τα τρόφιμα που προσφέρονται
μη προσυσκευασμένα για πώληση
στον τελικό καταναλωτή ή σε
μονάδες ομαδικής εστίασης ή
για τα τρόφιμα που συσκευάζονται
στον τόπο πώλησης, εφόσον το
ζητήσει ο αγοραστής ή προσυ-
σκευάζονται για άμεση πώληση.
Η εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο
παροχής αυτών των πληροφο-
ριών στον τελικό καταναλωτή. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει
να είναι άμεσα διαθέσιμες και
προσβάσιμες στο χώρο πώλη-
σης-προσφοράς των μη προ-
συσκευασμένων τροφίμων ή
στις περιπτώσεις της πώλησης
εξ’ αποστάσεως, πριν την πραγ-

ματοποίηση της αγοράς. Θα πρέ-
πει να είναι ευανάγνωστες και
να παρέχονται στον καταναλωτή
οπωσδήποτε πριν την πώληση-
διάθεση των τροφίμων. Πρέπει
να δίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέ-
πεται επιπλέον και η πολύγλωσση
παροχή της πληροφορίας. 
Η δήλωση των ενδείξεων επι-
τρέπεται να δίνεται προφορικά,
ωστόσο πρέπει να υπάρχει πι-
νακίδα εντός της επιχείρησης,
σε εμφανές σημείο, εύκολα ορατή
και προσβάσιμη, που θα καλεί
τον καταναλωτή να απευθυνθεί
στο προσωπικό της επιχείρησης,
προκειμένου να ενημερωθεί σχε-
τικά με ουσίες ή προϊόντα που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσα-
νεξίες στα πωλούμενα τρόφιμα. 

Ενδείξεις
Ένας κατάλογος τρόπων επικοι-

νωνίας των υποχρεωτικών εν-
δείξεων για ουσίες ή προϊόντα
που προκαλούν αλλεργίες ή δυ-
σανεξίες προς τον τελικό κατα-
ναλωτή, είναι: 
3 Ετικέτες που συνοδεύουν το
τρόφιμο. 
3 Αναγραφή των συστατικών
που προκαλούν αλλεργίες και
δυσανεξίες στους τιμοκαταλό-
γους της επιχείρησης.
3Πινακίδες σε εμφανές σημείο
του καταστήματος που αναγρά-
φουν τα περιεχόμενα συστατικά
που προκαλούν αλλεργίες ή δυ-
σανεξίες ανά είδος τροφίμου. 
3Πινακίδες σε εμφανές σημείο
του καταστήματος ή και ένδειξη
επί των τιμοκαταλόγων που να
παραπέμπουν τις ευπαθείς ομάδες
να συμβουλευτούν το εξειδικευ-
μένο προσωπικό ή έντυπα/ηλε-
κτρονικά μέσα, εντός της επι-
χείρησης. 
3 Αναγραφή των συστατικών
που προκαλούν αλλεργίες και
δυσανεξίες σε έντυπο ή ηλε-
κτρονικό υλικό, άμεσα διαθέσιμο
στον πελάτη. 

Ποιές ουσίες πρέπει
να αναγράφονται

Ο κατάλογος των ουσιών και
προϊόντων, οι οποίες, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/
2011, πρέπει να αναγράφονται

υποχρεωτικά στη σήμανση τρο-
φίμων, λόγω της αλλεργιογόνου
δράσης τους, περιλαμβάνει 14
ουσίες και προϊόντα: 
3 Δημητριακά που περιέχουν
γλουτένη.
3 Καρκινοειδή (θαλασσινά με
κέλυφος, π.χ. καβούρια, γαρίδες,
αστακοί) και προϊόντα τους.
3 Αυγά και προϊόντα με βάση
τα αυγά.
3 Ψάρια και προϊόντα με βάση
τα ψάρια.
3 Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
και προϊόντα με βάση τις αραχί-
δες.
3 Σόγια και προϊόντα με βάση
τη σόγια.
3Γάλα και προϊόντα με βάση το
γάλα.
3Καρποί με κέλυφος (π.χ. αμύ-
γδαλα, φουντούκια, καρύδια,
κάσιους κ.λπ.).
3 Σέλινο και προϊόντα με βάση
το σέλινο.
3 Σινάπι και προϊόντα με βάση
το σινάπι.
3Σπόροι σησαμιού και προϊόντα
με βάση τους σπόρους σησαμι-
ού.
3Διοξείδιο του θείου (SO2) και
θειώδεις ενώσεις.
3Λούπινο και προϊόντα με βάση
το λούπινο.
3Μαλάκια και προϊόντα με βάση
τα μαλάκια.

«Στροφή» στα 
υγιεινά και…

ασφαλή τρόφιμα!
Ενδιαφέρον στην αγορά προϊόντων
υγιεινής διατροφής δείχνουν όλο
και περισσότεροι Έλληνες κατα-
ναλωτές, ενώ προτιμούν συσκευα-
σίες που αναγράφουν τον τόπο
προέλευσης του προϊόντος και είναι
φιλικές προς το περιβάλλον. Το
παραπάνω συμπέρασμα αποκαλύ-
πτει έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην Ελλάδα από την Tetra Pak
Hellas και τη Focus Bari, για τις
τάσεις στην αγορά τροφίμων και
συσκευασίας. 
Η έρευνα (που πραγματοποιήθηκε
από τις 10 Δεκεμβρίου έως και τις
16 Δεκεμβρίου 2014, με 300 on-
line συνεντεύξεις σε άντρες και
γυναίκες ηλικίας 25-55 ετών) δείχνει
ότι 9 στους 10 Έλληνες δηλώνουν
ότι έχουν ενδιαφέρον για την αγορά
προϊόντων υγιεινής διατροφής.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα
προϊόντα υγιεινής διατροφής φαί-
νεται να έχουν οι μητέρες. 
Επίσης, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
στην αγορά προϊόντων με θρεπτικά
συστατικά και προϊόντων που προ-
έρχονται από μικρές τοπικές βιο-
μηχανίες, καθώς θεωρούνται πιο
υγιεινά/ποιοτικά (70%). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας, 9 στους 10 καταναλωτές συμ-
φωνούν ότι είναι σημαντικό να
αναγράφονται αναλυτικές πληρο-
φορίες για τον τρόπο προέλευσης
του προϊόντος πάνω στη συσκευα-
σία. Σημαντικό θεωρείται, ακόμα,
να μπορεί η συσκευασία να ανα-
κυκλωθεί (56%) και να έχει κατα-
σκευαστεί με τρόπο φιλικό προς
το περιβάλλον (47%).

Υποχρεωτική σήμανση σε χύμα τρόφιμα 
για αλλεργιογόνες ουσίες και προϊόντα
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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 Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6948/98779 (κ. Δημήτρης). 

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). 

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, Ατ-
τική. Τηλ. 210/6644208 και 6944/157737. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσόξυλων
και λοιπά 2.500 τ.μ. στον παράδρομο
Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής (Κάτω Σχο-
λάρι) με αποθήκες, γραφεία, έκθεση,
φορτηγάκι, πελάτες, λόγω συνταξιο-
δότησης, ευκαιρία. Τηλ. 6972/727826. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξυλουργείο 200 τ.μ. με
40 τ.μ. εκθεσιακό χώρο πλήρως εξο-

πλισμένο, 50 χρόνια στην ίδια θέση με
πελάτες κ.λπ., περιοχή Μπότσαρη Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6972/727826. 

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
φυσική πηγή. Δεχόμαστε σοβαρές προ-
τάσεις αξιοποίησης και πιθανής συνερ-
γασίας για εκμετάλλευσή του. Πληρο-
φορίες 6974/271143 και 26920/71655. 

ΔΙΑΦΟΡA

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ποικιλίες φυτών και τριαν-
ταφυλλιάς για παραγωγή σε αιθέρια
έλαια και ξηρά. Tηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά, τσάι, σιδερίτης και
σπόροι χαμομηλιού. Tηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά βατόμουρου γκότζι
μπέρι, αρώνια, ιπποφαές και μύρτιλο.
Τηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρεβίθια, νόστιμα και βλα-
στερά από παραγωγό. Τηλ. 69873/00767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δενδρύλλια καρυδιάς,
αμερικάνικης ποικιλίας, τσάντλερ,
φράνκετ και fernette. Τηλ. 69873/00767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κεραμίδια βυζαντινά 5.000
τεμάχια μόνο 1.800 ευρώ, ευκαιρία.
Τηλ. 6972/727826. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα αμπέλου για
κρασί. Τηλ. 6948/831958, 210/9637724.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα φύτευσης αμ-
πέλου, 7,6 στρέμματα. Τηλ. 6945/148394
(κ. Ηλίας). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής μας, 3,5 ευρώ
το λίτρο. Τηλ. 22260/22840. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι καλής ποιότητας
από 2ο μέχρι και 3ο χέρι σε αρκετή
ποσότητα. Τηλ. 6975/326873. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελιές ποικιλία αρμπεκίνα,
ισπανικές. προς 2 ευρώ το δέντρο για
πυκνή φύτευση. Τηλ. 6972/291528. 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ προς πώληση ΖΕΑ, βιολογικής

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. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από
οργανισμό ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με τίτλο
«ηλιακό ενθέμιο ξηράνσεως σταφίδας
και άλλων προϊόντων». Διεθνής ταξι-
νόμηση, όλα τα κατά νόμου επισυναπτό-
μενα 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 ρεβίθια, ποικιλίας ΘΗΒΑ,
καθαρισμένα, κατάλληλα για σπόρο ή
για φαγητό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Πλη-
ροφορίες 6974/318604 (κ. Απόστολος). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζέα, βιολογικής καλλιέργειας,
τύπου farro, 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. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ συρόμυλος 20 ίππων και
μια χαρμανιέρα 7,5 ίππων 1.200 λίτρων.
Τηλ. 6945/326873. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρμεκτήριο αιγοπροβάτων,
24 θέσεων. Τηλ. 6931/919710. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος, δύο χρό-
νων, 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 διαμονή
στην Αθήνα. Ταλαντούχος, με θέληση
για εργασία, πολύ καλά Αγγλικά, προ-
γράμματα υπολογιστών. Αποστολή βιο-
γραφικών στο: greeklifert@gmail.com. 

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

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

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.



Ένα πιλοτικό πρόγραμμα με-
τατροπής οργανικών αποβλή-
των από σφαγεία σε βιοαέριο
ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτό
το μήνα στην Ουγκάντα, την
Αιθιοπία και την Τανζανία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται
από τη Σουηδική Υπηρεσία Συ-
νεργασίας για τη Διεθνή Ανάπτυξη
(SIDA), μέσω του δικτύου και-
νοτομιών της για την Ανατολική
Αφρική, με στόχο την εκπαίδευση
και ανάπτυξη τεχνολογίας στη
γεωργική βιομηχανία και την πιο
αποτελεσματική ενεργειακή πα-
ραγωγή και διαχείριση. 
Η πρωτεύουσα της Ουγκάντας,
Καμπάλα, μαστίζεται από συχνές
διακοπές στην ηλεκτροδότηση,
οι οποίες πολλές φορές διαρκούν
έως και 12 ώρες, με αποτέλεσμα
να γίνεται μεγάλη χρήση γεννη-
τριών ντίζελ, οι οποίες είναι ιδι-
αίτερα ρυπογόνες και έχουν επι-
προσθέτως υψηλότερο κόστος
λειτουργίας. 
Από αυτές τις διακοπές επηρεά-
ζεται και η λειτουργία των με-
γάλων σφαγείων της πόλης, τα

οποία λειτουργούν 24 ώρες
την ημέρα, λόγω υψηλής ζή-
τησης. Το μεγαλύτερο σφαγείο
στην Καμπάλα θανατώνει κα-
θημερινά 700 βοοειδή, 200
πρόβατα και 300 κοτόπουλα
για τις τοπικές αγορές, παρά-
γοντας τεράστιες ποσότητες
αίματος, βιολυμάτων και άλλων
οργανικών αποβλήτων, που
καταλήγουν απευθείας στη γει-
τονική λίμνη Βικτόρια. 
Ταυτόχρονα, η νέα πολιτική της
κυβέρνησης για μεγαλύτερη
επεξεργασία των γεωργικών
προϊόντων συνοδεύεται από
την αύξηση των οργανικών
αποβλήτων, τα οποία καταλή-
γουν, επίσης, σε χωματερές
και υδάτινα σώματα. 
Το νέο πρόγραμμα, που εφαρ-
μόζεται στο μεγάλο σφαγείο
της Καμπάλα, περνάει τα από-
βλητα από μία διαδικασία ζύ-
μωσης που απελευθερώνει με-
θάνιο, το οποίο στη συνέχεια
καίγεται για την παραγωγή ηλε-
κτρισμού και την ηλεκτροδό-
τηση των γεννητριών των εγ-

καταστάσεων των σφαγείων!

Σεβασμός στο περι-
βάλλον και οικονομία
«Παράγουμε καθημερινά περίπου
10 με 15 κυβικά μέτρα βιοαερίου
κατά μέσο όρο», δήλωσε ο Τζόζεφ
Κυαμπάντε, καθηγητής Βιοχημείας
στο Πανεπιστήμιο Μακερέρε και
μέλος της ερευνητικής ομάδας. 
«Με 60 κυβικά μέτρα αερίου θα
είμαστε σε θέση να παρέχουμε
ενέργεια για 15 μονάδες φωτι-
σμού, 15 καταψύκτες και 15 ψυ-
γεία στο σφαγείο, εξοικονομώντας
περίπου 8 εκατομμύρια σελίνια
Ουγκάντας ή 2.500 ευρώ το μήνα»,
πρόσθεσε. 
Η νέα μονάδα επεξεργασίας χρη-
σιμοποιεί, επιπλέον, ηλιακά πάνελ
για να θερμαίνει νερό και να ανε-
βάζει τη θερμοκρασία στο χωνευτή
των αποβλήτων, επιτρέποντας
μεγαλύτερη παραγωγή μεθανίου. 
Προς το παρόν η μονάδα επε-
ξεργάζεται το 40% των αποβλή-
των του σφαγείου, αλλά σύντομα
θα φτάσει το 100%, σύμφωνα
με τον Κυαμπάντε.
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Παραγωγή βιοαερίου από το... σφαγείο

«Soil Moisture Active Passive» (SMAP) είναι
το όνομα του νέου υπερσύγχρονου «αγροτικού»
δορυφόρου της ΝΑSA, ο οποίος τέθηκε πριν
από λίγες ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Γη,
από τη βάση Βάντερμπεργκ της Καλιφόρνιας. 
Στόχος του νέου μεγαλεπήβολου προγράμματος
της NASA είναι η χαρτογράφηση των υδάτινων
πόρων στην επιφάνεια της γης και ειδικότερα
ο υπολογισμός του ποσοστού υγρασίας σε έδαφος
και υπέδαφος. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα
σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα της NASA,
το οποίο αναμένεται να βοηθήσει πολύ στις με-
τεωρολογικές προβλέψεις που αφορούν τη γε-
ωργία και την κλιματολογία, ενώ παράλληλα
θα δώσει επικαιροποιημένα στοιχεία για την
κατάσταση των υδάτινων πόρων στην επιφάνεια
της Γης. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχο
δορυφορικό σύστημα, που να μελετά με ακρίβεια
τα ποσοστά της υγρασίας μέχρι και στα ανώτερα
στρώματα του υπεδάφους.

Δεδομένα για γεωργία,
μετεωρολογία και έρευνα
Ο δορυφόρος SMAP είναι εξοπλισμένος με δύο
μέσα προηγμένης τεχνολογίας: ένα ραντάρ και
ένα ραδιόμετρο. Αυτά είναι σε θέση να κατα-
γράψουν δεδομένα που αφορούν όχι μόνο την
επιφάνεια της Γης, αλλά δίνουν, επίσης, μια
αξιόπιστη εικόνα για τα ποσοστά υγρασίας σε
βάθος έως και 5 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια.
Οι δορυφορικές μετρήσεις είναι ακριβείας, ενώ
δεν επηρεάζονται από τα δυσμενή καιρικά φαι-
νόμενα, αλλά ούτε και από τη βλάστηση του
εδάφους. Τα όργανα του SMAP λειτουργούν με
ένα σύστημα καταγραφής μικροκυμάτων, δηλαδή
με την επεξεργασία σημάτων ακτινοβολίας που
εκπέπονται από τη Γη. 
Οι πληροφορίες που αναμένεται να συλλέξει το
SMAP κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τους
τομείς της αγροτικής παραγωγής, της μελέτης
του κλίματος, αλλά ακόμη και για την καθημερινή

εργασία των πυροσβεστών, οι οποίοι μπορούν
να έχουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τις
περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο
πυρκαγιών, λόγω χαμηλών ποσοστών υγρασίας. 
Οι αγρότες, από την πλευρά τους, μπορούν να
αξιοποίησουν τα δεδομένα αυτά για να οργα-
νώσουν καλύτερα τον χρόνο της σποράς και
της συγκομιδής. Παράλληλα, η ακριβής καταγραφή
των ποσοστών υγρασίας σε καλλιεργήσιμες πε-
ριοχές μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες
για τη συγκέντρωση χημικών ενώσεων που
είναι απαραίτητες για συγκεκριμένες καλλιέργειες. 
«Πρόκειται για στοιχεία που αφορούν τον “με-
ταβολισμό” των φυσικών συστημάτων», επι-
σημαίνει ο Ντάρα Εντεχάμπι, επικεφαλής του
προγράμματος SMAP στη ΝASA. Με άλλα λόγια
πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα των
επιστημών του διαστήματος, που αναμένεται να
βελτιώσει σημαντικά πολλούς τομείς της αν-
θρώπινης δραστηριότητας, αλλά και της έρευ-
νας.

Αγροτικός δορυφόρος από τη NASA

Ένα φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα 

Το πρόγραμμα περνάει τα απόβλητα 
του σφαγείου από μία διαδικασία ζύμωσης
που απελευθερώνει μεθάνιο, το οποίο 
στη συνέχεια καίγεται για την παραγωγή
ηλεκτρισμού και την ηλεκτροδότηση
γεννητριών 

▶
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Προστασία από τις αρκούδες
ζητούν αγρότες-κτηνοτρόφοι

Τη μείωση του πληθυσμού της
αρκούδας ζητούν κτηνοτρόφοι
και αγρότες ορεινών περιοχών,
οι περιουσίες των οποίων έχουν
πληγεί από επιθέσεις αρκούδων,
όπως προκύπτει από έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από την Ανα-
πτυξιακή Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.).
Είναι ενδεικτικό ότι στην ερώτηση
για το τί πρέπει να γίνει με τον πλη-
θυσμό της αρκούδας στην περιοχή,
το 55,4% απάντησε ότι πρέπει να
μειωθεί, το 14,8% να εξαφανισθεί,
το 5,8% να αυξηθεί και 24% δήλωσε
ότι δεν ξέρει/δεν απαντά. Πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι οι στάσεις των
κατοίκων της περιοχής, σχετικά με
την παρουσία της αρκούδας στην
περιοχή και γενικότερα με τα άγρια
ζώα, θεωρούνται αποτέλεσμα τεσ-
σάρων αλληλένδετων παραγόντων: 
1) των βασικών αξιών σχετικά με
την άγρια ζωή της περιοχής, 
2)των αντιλήψεων των ανθρώπων
για τα συγκεκριμένα είδη, 
3) της γνώσης και της κατανόησης
της άγριας ζωής και 
4) των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
ανθρώπων-ζώων. 
Αυτό εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο κοινωνιολόγος Χρήστος
Μουρατίδης, με αφορμή την πα-
ρουσίαση της έρευνας στο διήμερο
διεθνές συνέδριο με θέμα «Υποδομές
μεταφορών και άλλες κατηγορίες
συγκρούσεων αρκούδας-ανθρώ-
που», που διοργάνωσε στην Καστοριά

η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλ-
λιστώ». 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους
δήμους Καστοριάς, Άργους Ορε-
στικού και Νεστορίου, σε δείγμα
500 ατόμων, τα οποία είχαν άμεση
ή έμμεση σχέση με τις δράσεις του
έργου Life ARCTOS KASTORIA «Βελ-
τίωση των προϋποθέσεων συνύ-
παρξης ανθρώπου-αρκούδας στο
Ν. Καστοριάς, Ελλάδα - Μεταφορά
Βέλτιστων Πρακτικών». 
Σύμφωνα με τον κ. Μουρατίδη, πρό-
κειται ουσιαστικά για μια έρευνα,
κυρίως προσανατολισμένη στις πε-
ριοχές των δήμων όπου η εμφάνιση

της αρκούδας είναι πιο συχνή και η
παρουσία της εκεί δημιουργεί προ-
βλήματα στους κατοίκους (για πα-
ράδειγμα, καταστροφές σε καλλιέρ-
γειες). Το 42% των ερωτηθέντων
στην έρευνα έχει υποστεί ζημιά από
την αρκούδα, ενώ το 25,8% των
ερωτηθέντων έχει δει αρκούδα του-
λάχιστον μια φορά τον χρόνο, το
28,4% μια φορά το εξάμηνο, το
12,2% μια φορά το μήνα και ποτέ
το 33,6%. 
«Το γεγονός ότι οι περισσότεροι άν-
θρωποι (66% περίπου) έχουν
έρθει/έρχονται σε επαφή με την αρ-
κούδα, αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα για τη διαμόρφωση των στά-
σεων και των αντιλήψεών τους
γύρω από την παρουσία της στην
περιοχή», υπογραμμίζει ο κ. Μου-
ρατίδης, διευκρινίζοντας ότι σχεδόν
όσοι απάντησαν ότι συναντούν κάποια
στιγμή αρκούδα στην περιοχή τους,
είναι κυρίως όσοι ζουν ή μετακι-
νούνται στις ορεινές και αγροτικές
περιοχές του Νομού, αν και τα τε-
λευταία χρόνια, υπήρξε παρουσία
της και σε κατοικημένες περιοχές
της Καστοριάς, που βρίσκονται κοντά
στο βουνό. Οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών δηλώνουν ενήμεροι, σε με-
γάλο βαθμό, για τα μέτρα που υπάρ-
χουν για την πρόληψη των ζημιών
από την αρκούδα, με τους ηλεκτρο-
φόρους φράχτες και την ειδική σή-
μανση να είναι τα πιο διαδεδομένα.

Μια νέα πρωτοβουλία, το «Πράσινο
Φύλλο της Ευρώπης», θα αναγνω-
ρίσει τις προσπάθειες που κατα-
βάλλουν πόλεις και κωμοπόλεις
μεσαίου μεγέθους για να αναβαθ-
μίσουν το περιβάλλον και την ποι-
ότητα ζωής που απολαμβάνουν οι
πολίτες τους. Η όλη ιδέα είναι να
δοθεί μια ευκαιρία στις μικρότερες
πόλεις και κωμοπόλεις να επω-
φεληθούν από τα πλεονεκτήματα

που χαρίζει, από το 2010, το βραβείο
«Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης» στις μεγαλύτερες πόλεις. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταπο-
κρινόμενη σε ένα αίτημα των μι-
κρότερων πόλεων όλης της Ευ-
ρώπης, ενθαρρύνει αυτές τις πόλεις
και κωμοπόλεις, που έχουν στραμ-
μένο το βλέμμα στο μέλλον, να
υποβάλουν υποψηφιότητα για το
νέο «Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης»,

έναν τίτλο που απευθύνεται στους
μικρότερους δήμους και καταδει-
κνύει την ισχυρή δέσμευση υπέρ
της πράσινης ανάπτυξης και του
καλύτερου περιβάλλοντος. Το πρώτο
βραβείο αναμένεται να απονεμηθεί
τον Ιούνιο του 2015. 
Το Πράσινο Φύλλο αποτελεί συνέχεια
της επιτυχίας του ετήσιου βραβείου
για την Πράσινη Πρωτεύουσα, το
οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από

το 2010 και μετά, προσφέροντας
αναγνώριση σε εξέχουσες περι-
βαλλοντικές επιδόσεις και ενθαρ-
ρύνοντας τις πόλεις να αναλάβουν
δράση ως «πράσινοι πρεσβευτές»
και να μεταδώσουν τις εμπειρίες
και την εμπειρογνωμοσύνη τους,
στο πλαίσιο του αγώνα για καλύτερο
αστικό περιβάλλον. 
Η υποβολή αιτήσεων για το Πράσινο
Φύλλο 2015 έχει ξεκινήσει. 

Το πρόγραμμα «LIFE ARCTOS KASTORIA»
Στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «LIFE ARCTOS
KASTORIA», συμμετείχαν επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες
χώρες της Ευρώπης, που έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη και διαχείριση της
αρκούδας. Το πρόγραμμα «LIFE ARCTOS KASTORIA» υλοποιείται στο Νομό
Καστοριάς, με έμφαση στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής παρουσίας της καφέ
αρκούδας. 
Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως
τις 31 Μαρτίου 2015. Οι εταίροι του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, η Αναπτυξιακή Καστοριάς και η «Καλλιστώ». 
Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου έχουν ληφθεί μέτρα για την αύξηση της
οδικής ασφάλειας στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, όπου σημειώνονται
και τα περισσότερα τροχαία με θύματα αρκούδες και στην Εγνατία Οδό. Επιπλέον,
σε ορεινά χωριά της Καστοριάς, όπου οι επισκέψεις αρκούδων είναι συχνές, το-
ποθετήθηκαν 40 ειδικοί κάδοι που ανοίγουν μόνο με σύρτη, προκειμένου να
αποτρέψουν τα άγρια ζώα στην αναζήτηση τροφής κοντά σε κατοικημένους
οικισμούς, ενώ δόθηκαν συνολικά 28 σκύλοι φύλαξης κοπαδιών σε κτηνοτρόφους. 

«Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης»: Μια νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε.



Όταν κάποιος ξεκινάει κάποιο
πρόγραμμα διατροφής με σκοπό
την απώλεια βάρους, φυσικά
και τον ενδιαφέρει ό,τι πιο
γρήγορο και ό,τι πιο εύκολο.
Γι’ αυτό και συχνά οι διαιτο-
λόγοι δεχόμαστε ερωτήσεις
σχετικές με αυτό. Μια από
αυτές είναι αν αυτό είναι εφικτό
χωρίς διατροφή ή δίαιτα, όπως
πολλοί λένε, και αν μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με την άσκη-
ση.

Γράφει η ΗΛΙΑΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
www.eligast.gr

Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω
τί ακριβώς συμβαίνει, ώστε οι
προσδοκίες από την προσπάθεια
που κάθε φορά κάνει κάποιος, να
συμβαδίζουν πάντα και με την
πραγματικότητα. 
Όπως όλοι ξέρουμε, για να μπο-
ρέσει να επιτευχθεί η πολυπόθητη
απώλεια βάρους στο άτομο, πρέπει
να επιτευχθεί αρνητικό ισοζύγιο
ενέργειας. Τί σημαίνει, όμως, αυτό;
Πολύ σύντομα να πούμε ότι στη
μια μεριά της ζυγαριάς βρίσκονται
οι προσλαμβανόμενες θερμίδες,
δηλαδή οι θερμίδες που λαμβά-
νουμε μέσω της κατανάλωσης
τροφής, αλλά και υγρών που έχουν
ενέργεια, και από την άλλη μεριά
της ζυγαριάς βρίσκονται οι θερμίδες
που καταναλώνουμε μέσα στην
ημέρα μας, οι οποίες περιλαμβά-
νουν τις βασικές μας ενεργειακές
καύσεις (το βασικό μας μετα-
βολικό ρυθμό) και τη σω-
ματική δραστηριότητα την
οποία κάνουμε μέσα στην
ημέρα. Η πολυπόθητη απώλεια
βάρους επιτυγχάνεται όταν κατα-
φέρουμε να «γείρουμε» τη ζυγαριά
προς τη μεριά των καύσεων, δη-
λαδή των θερμίδων που κατανα-
λώνουμε ανά ημέρα. 
Αυτό, ωστόσο, μπορούμε να το
πετύχουμε με τρεις τρόπους: Ο
πρώτος τρόπος είναι να μειώσουμε
την προσλαμβανόμενη ενέργεια,
δηλαδή να γίνουμε πιο προσεκτικοί

στο τι τρώμε και τι πίνουμε καθη-
μερινά, ώστε να περιορίσουμε τις
θερμίδες που λαμβάνουμε και να
πετύχουμε ένα ικανοποιητικό ενερ-
γειακό έλλειμμα σε σχέση με ό,τι
μας συντηρεί, που οφείλει να είναι
της τάξεως των 500 θερμίδων

ανά ημέρα για να
καταφέρουμε να
επιτύχουμε την

απώλεια ενός κιλού
στο σύνολο της
εβδομάδας. Αυτό το
έλλειμμα είναι σχε-
τικά πιο εύκολο να

επιτευχθεί αμιγώς με
τη διατροφή, από ό,τι

αμιγώς με την άσκη-
ση, με τον δεύτερο
τρόπο, δηλαδή. Το

γιατί θα το εξηγήσουμε

ευθύς αμέσως. Ας θεωρήσουμε,
λοιπόν, ότι κάποιος θέλει να επιτύχει
τον σκοπό του να χάσει βάρος
μόνο μέσω της άσκησης, χωρίς
να τροποποιήσει ή να βελτιώσει
το πιάτο του, που είναι ο δεύτερος
τρόπος για να επιτύχει τον στόχο
του. Αυτό για να συμβεί θα πρέπει
το ενεργειακό έλλειμμα που ανα-
φέραμε παραπάνω να το εξασφα-
λίσει μέσω της προπόνησης, δη-
λαδή να προπονείται αν όχι κάθε
μέρα, ώστε να χάνει με πιο γρήγορο
ρυθμό βάρος ανά εβδομάδα, του-
λάχιστον 4-5 φορές ανά εβδομάδα.
Η προπόνηση που θα ακολουθεί
θα πρέπει να είναι επαρκούς διάρ-
κειας και έντασης, ώστε να του
εξασφαλίζει τουλάχιστον μια απώ-
λεια ενέργειας της τάξης των 500
θερμίδων ανά φορά, κάτι που ση-
μαίνει ότι δεν μπορεί να διαρκεί
λιγότερο από 1-1,5 ώρα, αναλόγως
της έντασης που ακολουθεί ο
αθλούμενος. Είναι, όμως, δύσκολο
να πει κανείς πόσοι είναι διατε-
θειμένοι να αφιερώσουν τόσο χρό-
νο και ένταση και αυτή τη συχνότητα

της προπόνησης ώστε να εξασφα-
λίσουν την απώλεια που θέλουμε,
αν και τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται αυξημένη ενασχόληση με
τις αθλοπαιδιές και τη γυμναστική
και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.

Ο τρίτος... δρόμος
Ίσως ο τρίτος τρόπος για επίτευξη
του στόχου, που είναι ένας συν-
δυασμός από διατροφή και άσκηση,
είναι ο καλύτερος τρόπος για να
επιτευχθεί το όποιο αποτέλεσμα
προσδοκάται. Κι αυτό διότι το ενερ-
γειακό έλλειμμα που έχουμε θέσει
σαν στόχο, μπορεί να επιτευχθεί
με περισσότερη ευκολία και επι-
πλέον ο συνδυασμός έχει και κάποια
ακόμη πλεονεκτήματα σε σχέση
με τους προηγούμενους τρόπους.
Με τη μέθοδο «μόνο δίαιτα» ο εν-
διαφερόμενος θα χάσει μεν κιλά,
αλλά κάποια από αυτά μπορεί να
είναι και μυϊκά, ειδικά αν μιλάμε
για μεγάλη απώλεια βάρους. Κι
αυτό γιατί αν δεν ασκείται καθόλου,
οι μύες του δεν γίνεται να μείνουν
ανεπηρέαστοι από την απώλεια
βάρους, ακόμα και σε ένα πολύ
μικρό βαθμό. Αυτό θα του κοστίσει
μελλοντικά, γιατί θα μειωθεί ο βα-
σικός μεταβολικός του ρυθμός με
αυτό τον τρόπο, δηλαδή θα πρέπει
να τρώει λιγότερο από πριν για
να συντηρείται στα ίδια κιλά. 
Με τη μέθοδο «μόνο άσκηση» δεν
πρόκειται να χάσει καθόλου μυϊκό
ιστό αν ακολουθήσει μια σωστή
προπόνηση και μάλιστα θα εξα-
σφαλίσει και τη μέγιστη απώλεια
λίπους για τα κιλά που θα χάσει,
αρκεί να μην κάνει πολλές δια-
τροφικές εκτροπές. Γιατί, τί νόημα
έχει να προπονείται κάποιος σκληρά
και μετά να γυρνάει και να τρώει
γλυκό; Είναι σαν να μηδενίζει την
προπόνηση που έκανε. 
Γι’ αυτό και καταλήγουμε στο ότι
ο καλύτερος τρόπος είναι ο τε-
λευταίος, δηλαδή ένας συνδυασμός
της διατροφής και της άσκησης,
ο οποίος θα επιφέρει στο άτομο
τα μέγιστα και τα καλύτερα απο-
τελέσματα!
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Θέλει κόπο ή... τρόπο;
Είναι εφικτή η απώλεια βάρους χωρίς δίαιτα, μόνο με την άσκηση;

Ο καλύτερος τρόπος για απώλεια βάρους
είναι ένας συνδυασμός διατροφής και
άσκησης, ο οποίος θα επιφέρει στο άτομο
τα μέγιστα και τα καλύτερα αποτελέσματα

▶



Αυτόν τον μήνα προτείνουμε αλμυρές και γλυκές γεύσεις με υλικά της πλούσιας ελληνικής
γης και με μια κοινή «βάση»: τον «υγρό χρυσό», το ασύγκριτο ελληνικό ελαιόλαδο! 

Το ελαιόλαδο πάει... με όλα!
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Επιμέλεια:

Χρόνος
προετοιμασίας 30’ Χρόνος

μαγειρέματος 0’ Χρόνος
αναμονής 2 h 6 Χρόνος

προετοιμασίας 20’ Χρόνος
μαγειρέματος 15’ Χρόνος

αναμονής 2 h 8
ΥΛΙΚΑ 
2 αυγά (ελαφρώς χτυπημένα)
180 ml φρέσκο γάλα
180 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
(κομμένη σε μικρά κομμάτια)

2 κ.σ. καφέ
60 γρ. ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
1 κ.σ. μέλι ασπρόθυμου
Μία βανιλίνη
Λίγο αλάτι

Αλάτι λεμονάτο
200 γρ. κρέμα γάλακτος (χτυπημένη
σε ελαφριά σαντιγύ)

ΥΛΙΚΑ
3 αυγά
110 γρ. ζάχαρη
1 λεμόνι (ξύσμα)
100 ml ελαιόλαδο έξτρα παρθένο

90 γρ. γάλα
100 γρ. αλεύρι κίτρινο σταρένιο
10 γρ. μπέικιν πάουντερ
60 γρ. αμύγδαλο (σκόνη)
3 πορτοκάλια

4 κ.σ. ζάχαρη άχνη
100 ml ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
2 κ.σ. ανθόνερο
1 φασόλι βανίλιας (μόνο 
τους σπόρους)

Ένα μυρωδάτο κέικ, φτιαγμένο με ελαιόλαδο,
ιδανικό για τον απογευματινό καφέ ή το τσάι.
Bήμα 1: Βάζετε στο μίξερ τα αυγά, τη ζάχαρη
και το ξύσμα λεμονιού. Χτυπάτε σε μέτρια τα-
χύτητα, μέχρι να αφρατέψουν. Χαμηλώνετε και
προσθέτετε σιγά-σιγά τα 100 γρ. ελαιόλαδο
και το γάλα. Βγάζετε τον κάδο και προσθέτετε
το αλεύρι κοσκινισμένο, το μπέικιν πάουντερ
και το αμύγδαλο. Aνακατεύετε καλά.
Bήμα 2: Αδειάζετε το μείγμα σε βουτυρωμένο
και αλευρωμένο παραλληλόγραμμο ταψί και
απλώνετε ομοιόμορφα. Ψήνετε σε προθερμα-
σμένο φούρνο στους 200°C για 15 λεπτά.
Bήμα 3:Βγάζετε από το φούρνο και αφήνετε
να κρυώσει 5 λεπτά. Στη συνέχεια το βγάζετε

από το ταψί και αφήνετε να κρυώσει σε σχάρα.
Bήμα 4:Βγάζετε τη φλούδα από τα πορτοκάλια
με κοφτερό μαχαίρι, ώστε να βγάλετε και τη
λευκή μεμβράνη μαζί. Στη συνέχεια κόβετε τα
πορτοκάλια σε φέτες, περίπου ½ εκ. 
Bήμα 5: Βάζετε σε άλλο μπολ τη ζάχαρη, το
ελαιόλαδο, το ανθόνερο και τους σπόρους από
το φασόλι της βανίλιας. Ανακατεύετε πολύ
καλά, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και περιχύνετε
τα πορτοκάλια. Τα αφήνετε να μαριναριστούν
για 2 ώρες τουλάχιστον. 
Bήμα 6: Μόλις κρυώσει το κέικ, το κόβετε σε
12 κομμάτια. Τοποθετείτε από πάνω μία φέτα
πορτοκάλι, περιχύνετε με μια κουταλιά από τη
μαρινάδα του πορτοκαλιού και σερβίρετε. 

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

20/2
20/2 20/2

Μια ελαφριά μους που συνδυάζει μοναδικά
τη σοκολάτα με το ελαιόλαδο και τον ανθό
αλατιού. Ένα πραγματικά ξεχωριστό επιδόρπιο! 
Bήμα 1: Ετοιμάζετε τη μους. Βάζετε σε ένα
μεγάλο μεταλλικό μπολ τα αυγά και το γάλα
και ανακατεύετε. Στη συνέχεια βάζετε το μπολ
πάνω σε μια κατσαρόλα με λίγο νερό και τα
βάζετε στη φωτιά (μπεν μαρί), ανακατεύοντας
συνεχώς για 5-6 λεπτά περίπου, μέχρι να
πάρουν θερμοκρασία και να παστεριωθούν τα
αυγά. Βγάζετε το μπολ από τη φωτιά και το
κρατάτε στην άκρη. 
Bήμα 2: Λιώνετε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί
και στη συνέχεια την βγάζετε από τη φωτιά
και προσθέτετε τον καφέ και το ελαιόλαδο.

Ανακατεύετε καλά και την κρατάτε στην άκρη. 
Bήμα 3: Βάζετε το μείγμα γάλα-αυγά στον
κάδο του μίξερ και χτυπάτε σε μέτρια ταχύτητα
για 1 λεπτό. Προσθέτετε το μέλι, το αλάτι και
τη βανιλίνη. Στη συνέχεια ρίχνετε σιγά-σιγά το
μείγμα της σοκολάτας και συνεχίζετε να χτυπάτε
για λίγα λεπτά, μέχρι να ενωθούν τα υλικά και
να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα σοκολάτας. 
Bήμα 4: Μοιράζετε τη μους σε 6 μπολ και τα
βάζετε στο ψυγείο για 2 ώρες τουλάχιστον,
μέχρι να σφίξει η μους. 
Bήμα 5: Βάζετε από μια κουταλιά σαντιγύ σε
κάθε μπολ, πασπαλίζετε με λεμονάτο αλάτι,
το οποίο μπορείτε να τρίψετε σε μύλο και σερ-
βίρετε. 

Μους σοκολάτας με ελαιόλαδο Κέικ με ελαιόλαδο & μαριναρισμένα πορτοκάλια 
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Η Νίντχι Ράχγκαβ από το Νέο
Δελχί στην Ινδία αποπειράθηκε
για πρώτη φορά να ψήσει σπα-
νακόπιτα. Η Κορνέλια Γκράτσι
από το Οχάιο των ΗΠΑ έφτιαξε
για την οικογένειά της ψάρι
πλακί και γαλακτομπούρεκο,
αλλά και κουλουράκια για τις
εγγονές της. Ο Τέο Συμεωνίδης
από τη Νέα Ζηλανδία έψησε
χαλούμι, κολοκυθοκεφτέδες
και κοτόπουλο σουβλάκι. 
Εστιατόρια, οινοποιεία, επιχειρήσεις
παραγωγής ελαιολάδου και μελιού,
μπλόγκερς, απλοί άνθρωποι που
αγαπούν την ελληνική κουζίνα,
ομογενείς και μη, παρακάθισαν
πριν από λίγες εβδομάδες σε ένα
μεγάλο διαδικτυακό δείπνο, που
«απλώθηκε» σε κάθε γωνιά της
υφηλίου. Με τη βοήθεια των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, «μοιρά-
στηκαν» συνταγές, κρασιά, τα αγα-
πημένα τους προϊόντα, αλλά και
τον ελληνικό πολιτισμό, τη μουσική,
τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. 
H ιδέα για αυτό το «Ελληνικό
Δείπνο σε Όλο τον Κόσμο (Greek
Dinner Around the World), που
έγινε για δεύτερη φορά, ήταν της
Κέρι Ντάγκλας, συμβούλου επι-
χειρήσεων και φωτογράφου από
την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, η οποία
καταγράφει στο διαδικτυακό πε-
ριοδικό «9musesnews» τις τάσεις
στις τέχνες, την επιχειρηματικότητα
και την καινοτομία. 
Όλα ξεκίνησαν από μερικές συ-
ζητήσεις στο twitter, όταν η κα
Ντάγκλας πρότεινε σε δύο φίλες
της, που ζουν στην Ελλάδα και
στις ΗΠΑ, να γνωριστούν με τον
ειδικό στη γαστρονομία Πίτερ Μι-
νάκη, ο οποίος διοργανώνει ειδικά
δείπνα στον Καναδά και σε όλο
τον κόσμο. Το σχόλιο ότι ο Καναδάς
είναι πολύ μακριά για να παρα-
βρεθούν στα δείπνα «χτύπησε»
μια ευαίσθητη χορδή. 
«Γιατί πρέπει να περιοριστούμε σε
ένα τραπέζι με φυσική υπόσταση

ή σε μια πόλη με φυσική υπόσταση
για να καλέσουμε κόσμο για φα-
γητό, προκειμένου να γνωρίσουμε
καινούριους ανθρώπους, να μοι-
ραστούμε και να συζητήσουμε μαζί

με άλλους; Σήμερα όλα είναι δυνατά
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»,
δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων η κα Κέρι Ντάγκλας. 
«Η ιδέα ήταν να γιορτάσουμε κάθε

τι ελληνικό, την ίδια νύχτα, σε όλο
τον κόσμο... Πρότεινα ότι όλοι θα
μπορούσαν να συνδεθούν, να μοι-
ραστούν τα αγαπημένα τους –επι-
χειρήσεις, βιβλία, συνταγές, κουλ-
τούρα, μουσική– ενώ παραθέτουν
ένα ελληνικό δείπνο στο σπίτι τους

ή σε ένα ελληνικό εστιατόριο»,
πρόσθεσε. Λίγες εβδομάδες αρ-
γότερα, στις 15 Ιανουαρίου 2014,
το πρώτο Ελληνικό Δείπνο σε Όλο
τον Κόσμο έγινε πραγματικότητα! 

Και επιχειρηματικές
ευκαιρίες

Πέρα, όμως, από τη γνωριμία με
την ελληνική κουζίνα και με και-
νούριους ανθρώπους, η κα Ντάγ-
κλας σκέφτηκε ότι μέσα από αυτή
τη δράση θα μπορούσαν να προ-
κύψουν και επιχειρηματικές ευ-
καιρίες. «Σκέφτηκα ότι, τουλάχι-
στον, αν όλοι αγόραζαν ένα μπου-
κάλι με ελληνικές ελιές, θα βοη-
θούσε να τονωθεί η ροή χρημάτων
μέσα στην Ελλάδα. Όλοι θα επω-
φελούνταν», είπε. 
Στο πρώτο δείπνο καταγράφηκαν
79 συμμετοχές (που ήταν από ένα
άτομο μέχρι όσοι χωράνε σε ένα
εστιατόριο) σε 53 πόλεις. Φέτος,

ακόμα περισσότεροι άνθρωποι πή-
ραν μέρος. «Έχασα το μέτρημα με
το πόσοι συμμετείχαν ως οικοδε-
σπότες και με πόσους καλεσμένους
μοιράστηκαν την ελληνική κουλ-
τούρα και κουζίνα», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά η κα Ντάγκλας. 

Σύμφωνα με την ίδια, το Ελληνικό
Δείπνο σε Όλο τον Κόσμο είναι
μια ευκαιρία για να δείξουμε την
παγκοσμιότητα της ελληνικής κου-
ζίνας, του πολιτισμού και (μια ευ-
καιρία) το μη απτό πνεύμα της ελ-
ληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς
να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο,
μέσα από την ελληνική διασπορά
και αυτούς που αγαπούν την κουλ-
τούρα της χώρας μας. 
Η κα Ντάγκλας υπογράμμισε ότι
η ατμόσφαιρα και οι δραστηριότητες
μιας παραδοσιακής συγκέντρωσης
είναι η βάση της ελληνικής δια-
τροφικής πυραμίδας και τελικά το
Ελληνικό Δείπνο σε Όλο τον Κόσμο
αποκάλυψε το πραγματικό μυστικό
της ελληνικής δίαιτας: «Την αίσθηση
της κοινότητας, το να είσαι μαζί
με φίλους και οικογένεια, να μοι-
ράζεσαι ιστορίες, να γελάς και να
χαίρεσαι ο ένας την παρέα του άλ-
λου». 

Ελληνικό δείπνο σε όλο τον κόσμο
Οι ελληνικές γεύσεις ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω διαδικτύου

Η Ελλάδα είναι... σπίτι!
Τελικά, τί ήταν αυτό που έκανε τόσους ανθρώπους να καθίσουν σε ένα μεγάλο ελληνικό
τραπέζι; 
«Η ελληνική κουζίνα (φαγητό και ατμόσφαιρα) είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα μιας
ρωμαλέας, υγιούς προσέγγισης στο να ζήσεις μια μακριά ικανοποιητική ζωή. Πολλοί
από αυτούς που συμμετείχαν δεν ήταν Έλληνες, αλλά συνολικά απολαμβάνουν την
υγιή, θρεπτική διατροφή και τις ζωντανές συζητήσεις. Μερικοί είχαν επισκεφθεί την
Ελλάδα, άλλοι είχαν φίλους ελληνικής καταγωγής και μερικοί δεν είχαν συνειδητοποιήσει
ότι αυτό που τους άρεσε να τρώνε ήταν στην πραγματικότητα ελληνικό. Πάνω απ’ όλα,
πολλοί συνειδητοποίησαν τη χαρά του να τρως με νέους φίλους, παλιούς φίλους, να
μοιράζεσαι ιστορίες, μουσική και να γιορτάζει ο ένας την επιτυχία του άλλου», εξήγησε
η κα Ντάγκλας. 
Η Ελλάδα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, είναι «σπίτι», όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. Ήταν η αγαπημένη χώρα της μητέρας της, η οποία αγαπούσε τη Νάνα
Μούσχουρη και όποτε μπορούσε, οργάνωνε οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα. 
Έμεινε και ένα διάστημα στην Αθήνα, όταν η οικογένεια της απομακρύνθηκε από τη
Βηρυτό, κατά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου. Παρά την ανησυχία για τον διπλωμάτη
πατέρα της, που είχε μείνει πίσω, «τα κυριακάτικα βράδια που περνούσε η οικογένειά
μας στην κοντινή ταβέρνα, ήταν πάντα χαρούμενα, μουσικά, ευτυχισμένα και γεμάτα
από τα πιο γευστικά γεύματα». 



Καταπληκτική είναι η θέα από
το χιoνοδρομικό κέντρο της
Βασιλίτσας, ειδικά όταν ανε-
βαίνει κανείς με τους αναβα-
τήρες, καθώς αντικρίζει σαν
σε πίνακα τα βουνά Αστράκα
και Γκαμήλα, τις λίμνες Φλέγγα
και Σμόλικα και την κοιλάδα
των Γρεβενών. 
Τα τελευταία χρόνια, και χάρη στη
λειτουργία της Εγνατίας Οδού, το
χιονοδρομικό αποτελεί έναν από
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς
των Ελλήνων χιονοδρόμων. Ιδι-
αίτερα προσελκύει λάτρεις του s-
nowboard απ’ όλη την Ελλάδα. 
Το χιονοδρομικό διαθέτει 8 ανα-
βατήρες (2 εναέριοι & 6 συρόμενοι)
και 16 πίστες (6 μέτριας δυσκολίας,
8 εύκολες και 2 πολύ εύκολες)
συνολικού μήκους 16 χλμ. Στη
Βασιλίτσα υπάρχει η μεγαλύτερη
πίστα στην Ελλάδα, με μήκος 3.860
μ., ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
και για νυχτερινό σκι στις φωτι-
ζόμενες πίστες «Ελίμεια» 1 και 2
που βρίσκονται ανάμεσα σε τε-
ράστια ρόμπολα. Από την πίστα
«Τυμφαία», αξέχαστη είναι η θέα
προς το ξακουστό και πολυτρα-
γουδισμένο χωριό Σαμαρίνα: πρό-
κειται για το μοναδικό σημείο στο
χιονοδρομικό που βλέπει προς
αυτή την κατεύθυνση. 
Σημείο αναφοράς η πίστα, ειδικά
φτιαγμένη για snowboard. Είναι
κατασκευασμένη μόνιμα πάνω

στο χώμα και δεν ετοιμάζεται μόνο
από τους χιονοστρωτήρες μα-
ζεύοντας και διαμορφώνοντας το
χιόνι. Εδώ έγινε και το πρώτο
jump contest στην Ελλάδα. Μά-
λιστα, στη Βασιλίτσα μπορεί κά-
ποιος να κάνει snowboard ακόμη
και σε συνθήκες ομίχλης, καθώς
τα δέντρα χρησιμεύουν ως σημεία
αναφοράς στους snowboarders,
αντίθετα προς τις γυμνές πλαγιές
των υπολοίπων χιονοδρομικών
κέντρων. Υπάρχει ακόμη δυνατό-
τητα και για εκτός πίστας διαδρομή,
ξεκινώντας από την κορυφή του
αναβατήρα, με φυσικές ράμπες

που απογειώνουν τα snowboards
σε εντυπωσιακά άλματα, όπως
και για σλάλομ ανάμεσα στις οξιές.
Η τελευταία μόδα για τους φανα-
τικούς του χιονιού στη Βασιλίτσα
είναι το snow rasting! Μεγάλες
παρέες ή ανά δύο κατεβαίνουν
τις πλαγιές της Βασιλίτσας με
φουσκωτές βάρκες για rasting σε
hotdog, μια σπάνια για τα ελληνικά
δεδομένα εμπειρία. 

Διαμονή 
και εξορμήσεις

Για τη διαμονή στη Βασιλίτσα
προσφέρεται μια πληθώρα επι-

λογών, που ξεκινάει από το σύγ-
χρονο και πλήρως εξοπλισμένο
σαλέ στο χιονοδρομικό κέντρο
και εκτείνεται σε μια ζώνη 45
χλμ. μέχρι και την πόλη των Γρε-
βενών: παραδοσιακοί ξενώνες
συντηρημένοι με μεράκι και γού-
στο και πρότυπες ξενοδοχειακές
μονάδες εξασφαλίζουν στους
επισκέπτες του χιονοδρομικού
ευχάριστη διαμονή και ξεκούραση
και αποτελούν βάση για παράλ-
ληλες δράσεις στην ευρύτερη
περιοχή. 
Σε αυτές συγκαταλέγεται η πε-
ζοπορία στον Εθνικό Δρυμό Βάλια

Κάλντα με την ανυπέρβλητη χλω-
ρίδα και πανίδα που φιλοξενεί,
η κατάβαση του Βενέτικου πο-
ταμού είτε με διθέσια φουσκωτά
σκάφη (hotdog) είτε με φουσκωτή
βάρκα (rasting), καθώς και η εξά-
σκηση σε αθλήματα περιπέτειας,
όπως το ποδήλατο βουνού, η
αναρρίχηση, το jeep safari. 
Η περιοχή φημίζεται για τα αγνά
τοπικά προϊόντα της, υπέροχα
δείγματα της ελληνικής γαστρο-
νομίας: επισκεφτείτε την πόλη
των Γρεβενών και ανακαλύψτε
γιατί ονομάζεται «χώρα των μα-
νιταριών». 
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Βασιλίτσα:Το στολίδι της Πίνδου!

Περιπλανηθείτε στην πανέμορφη Βάλια Κάλντα, στο Νομό Γρεβενών
και αφεθείτε στη γοητεία του ορεινού παρθένου φυσικού τοπίου!
Οι δασωμένες πλαγιές, άλλοτε χιονισμένες και άλλοτε καταπράσινες,
μαγνητίζουν το βλέμμα, ενώ οι απρόσιτες κορυφές μάς προσκαλούν
να τις κατακτήσουμε… 
Η κοιλάδα ενδείκνυται για υπέροχες διαδρομές ορεινής πεζοπορίας,
καθώς μόνο έτσι μπορεί κάποιος πραγματικά να την εξερευνήσει:
Ξεκινάμε τη διαδρομή μας με τζιπ, έχοντας ως αφετηρία το χωριό
Ζιάκα. Αφήνοντας πίσω το χωριό ο δρόμος κατηφορίζει μετά τη
βρύση του Έξαρχου. 
Μπροστά μας διακρίνεται η κορυφή Αυγό. 
Στη συνέχεια, θα συναντήσουμε το χωριό Περιβόλι, ένα όμορφο
βλαχοχώρι, μετά από το οποίο ο δρόμος στρίβει αριστερά για το
δρυμό. Βρισκόμαστε στα 1.500 μέτρα και επιβάλλεται να κάνουμε
μια στάση στη θέση «Σταυρός» για να θαυμάσουμε την υπέροχη
πανοραμική θέα της κοιλάδας με το ποτάμι να τη διασχίζει και τα
γύρω βουνά να καθρεφτίζονται μέσα σε αυτό. Λίγο μετά, η διαδρομή
με το τζιπ σταματά και ξεκινά η περιπέτεια. 
Ακολουθούμε το δρομάκι που οδηγεί στο διεθνές μονοπάτι Ε6.
Εκεί θα δούμε μια μικρή μπάρα με νερό, που τροφοδοτείται μόνιμα

από την πηγή. Αφήνοντας πίσω τον δασικό δρόμο, έπειτα από
πορεία 10 λεπτών μετά το ξύλινο γεφυράκι, το μονοπάτι συνεχίζει
αριστερά προς τις λίμνες της Φλέγκας. 
Αφήνουμε πίσω μας το Ε6 και συνεχίζουμε ανηφορικά πάνω
στο καλοσχεδιασμένο μονοπάτι που χάνεται όμως μετά το
δασοόριο στα 2.000 μέτρα. Θαυμάστε στα δεξιά σας μια καταπράσινη
έκταση, ενώ αριστερά διαγράφονται όμορφες και γαλήνιες οι
δύο μικρές λίμνες της Φλέγκας. 
Μετά τις λιμνούλες ακολουθεί ανηφορική διαδρομή προς την
κορυφή. Εκεί θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της τεχνητής
λίμνης του Αώου να ξεδιπλώνεται σε όλο της το μεγαλείο
μπροστά στα μάτια μας. Από την κορυφή ο ασφαλέστερος τρόπος
να επιστρέψουμε στη βάση μας είναι να ακολουθήσουμε την
κορυφογραμμή. Εναλλακτική είναι η διαδρομή κατά μήκος των
λιμνών, αλλά είναι δύσβατη και μόνο με αναρριχητικά σχοινιά
μπορεί κάποιος να τη διασχίσει με ασφάλεια. 
Μην εκπλαγείτε αν κατά την περιήγησή σας συναντήσετε
αρκούδες! Το Αρκουδόρεμα είναι το μέρος όπου πίνουν νερό.
Η Βάλια Κάλντα είναι, επίσης, καταφύγιο πολλών θηλαστικών,
όπως η αλεπού και ο λύκος, αρπακτικών, αμφίβιων και ερπετών. 

Πεζοπορία στη Βάλια Κάλντα
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Η νέα –4η κατά σειρά– γενιά
του VW Caddy αναμένεται να
ξεκινήσει την εμπορική της πο-
ρεία στην αγορά της Γερμανίας
μέσα στο καλοκαίρι και θα εφο-
διάζεται, μεταξύ άλλων, με κι-
νητήρες Euro6 και με φυσικό
αέριο.
Με περισσότερες από 1,5 εκατ.
πωλήσεις για την προηγούμενη
γενιά του κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 11 ετών, το VW Caddy
συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο
εμπορικών οχημάτων στην κα-
τηγορία του και όχι μόνο. 
Οι βασικές διαφορές στη σχεδίαση
του νέου Caddy, σε σχέση με τον
προκάτοχό του, εστιάζονται στο
εμπρόσθιο και το πίσω τμήμα του
αμαξώματος. 
Η νέα μάσκα, σε συνδυασμό με
το σχήμα του προφυλακτήρα
αλλά και των φωτιστικών σω-
μάτων, δημιουργούν ένα επίπεδο
σχήμα, που ουσιαστικά εκτίνεται
προς τις πλευρές του αμαξώματος
μέχρι και τη δεύτερη κολώνα,
δηλαδή εκεί που τελειώνει η πόρ-
τα. Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί
το νέο –πλατύ– «V» στο κάλυμμα

του κινητήρα, που ξεκινά από τα
φωτιστικά σώματα και καταλήγει
στις εμπρός κολώνες του αμα-
ξώματος, στη βάση του παρμπρίζ. 
Στο πλαϊνό τμήμα συναντάμε την
έντονη αυλάκωση στο μέσο της
πόρτας που, ωστόσο, σταματά
στο τέλος αυτής, ενώ νέο είναι
και το πίσω μέρος του οχήματος,
χάρη στην εντελώς νέα σχεδίαση
των φωτιστικών σωμάτων. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να ανα-
φέρουμε πως, σύμφωνα με την
εταιρεία, οι βασικές εκδόσεις του
νέου Caddy Van θα προσφέρονται
χωρίς παράθυρο για την πίσω
θύρα, ενώ, όπως εννοείται, θα
είναι διαθέσιμες εκδόσεις με
διπλή ασύμμετρη πίσω θύρα ή
μονή που θα ανοίγει με φορά
προς τα πάνω.  
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της
καμπίνας των επιβατών, η σχε-
δίαση ακολουθεί το μοτίβο της
μορφής του αμαξώματος, με τις
έντονες οριζόντιες γραμμές να
συνθέτουν ένα στιβαρό και επι-
βλητικό σχεδιαστικά σύνολο.
Στις επαγγελματικές εκδόσεις,
ακριβώς πάνω από το σχετικό

ντουλαπάκι για τον συνοδηγό
υπάρχει ένας ανοικτός αποθη-
κευτικός χώρος, κάτι που δεν
υπάρχει στις επιβατικές εκδόσεις.
Παράλληλα, ο αποθηκευτικός
χώρος στην κορυφή της κεντρικής
κονσόλας φέρει κάλυμμα στις
επιβατικές εκδόσεις του μοντέλου. 

Χώροι
Το μήκος του αμαξώματος ανέρ-
χεται στα 4.405 χλστ., ενώ τόσο
το πλάτος (1.794 χλστ.) όσο και
το ύψος του (1.822 χλστ.) είναι
αντίστοιχα με το προηγούμενο
μοντέλο.
Έτσι, ο χώρος φόρτωσης εμφα-

νίζει ωφέλιμο μήκος 1.781 χλστ.,
πλάτος 1.340 χλστ. (1.172 χλστ.
μεταξύ των θόλων) και ύψος
1.257 χλστ., τιμές αντίστοιχες
με τα όσα ίσχυαν έως τώρα. Φυ-
σικά και ο ωφέλιμος όγκος του
χώρου φόρτωσης θα εξακολου-
θήσει να ξεκινά από τα 3,2 κ.μ. 

Με την επίσημη παρουσίαση του νέου Ford Ranger
να πλησιάζει, στο διαδίκτυο πληθαίνουν οι… εμ-
φανίσεις του δυναμικού Pick-Up, χωρίς μάλιστα
καθόλου καμουφλάζ. Ως γνωστόν, η Ford αναμένεται
να παρουσιάσει μέσα στο τρέχον έτος τη νέα ή
ανανεωμένη έκδοση του Ranger και ήδη στο δια-
δίκτυο κυκλοφορούν όλο και πιο συχνά νέες
εικόνες του δημοφιλούς μοντέλου. Χωρίς προς
το παρόν να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα μηχανικά μέρη, τις διαστάσεις και
γενικότερα τις μεταφορικές του δυνατότητες, το
Ranger καταφέρνει να διατηρήσει αμείωτο το εν-
διαφέρον των φίλων του. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net) Το νέο Caddy της       

Πληθαίνουν οι εικόνες 
του νέου Ford Ranger Νέο Fiat Doblo            

H Fiat Professional παρουσίασε και επίσημα τη νέα –4η
κατά σειρά– γενιά του Doblo Cargo, που θα προσφέρεται
σύντομα και στη χώρα μας με πολλαπλές εκδόσεις αμα-
ξώματος και ωφέλιμο φορτίο έως και 1.500 κιλά. 
Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα του νέου Doblo, είναι
η πλήρως τροποποιημένη σχεδίαση του αμαξώματος. Ιδι-
αίτερα στο εμπρόσθιο τμήμα δεσπόζει η νέα –μεγαλύτερη
σε διαστάσεις– μάσκα, καθώς και ο νέος προφυλακτήρας,
το νέο κάλυμμα για τον κινητήρα και φυσικά τα νέα
φωτιστικά σώματα τόσο εμπρός όσο και πίσω. 
Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής
και χωρίς να γνωρίζουμε πόσες από αυτές θα είναι
διαθέσιμες τελικά και στην ελληνική αγορά, το νέο Doblo
θα προσφέρεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις αμα-
ξώματος. 
Πρόκειται για την έκδοση με κλειστή καρότσα (Cargo),
την έκδοση WorkUp με την ανοικτή επίπεδη καρότσα που
ήδη διατίθεται και στην ελληνική αγορά, την επιβατική



Προκειμένου να προσφέρει τη
δυνατότητα μεταφοράς αντικει-
μένων μεγαλύτερου μήκους από
το ωφέλιμο του χώρου φόρτω-
σης, η Volkswagen προσφέρει
στον υποψήφιο ιδιοκτήτη του
νέου Caddy Van δύο επιλογές: η
πρώτη αφορά σε μια ειδική κα-
ταπακτή-άνοιγμα στο πίσω μέρος
της οροφής, απ’ όπου τα αντι-
κείμενα θα μπορούν να προεξέ-
χουν. Η δεύτερη αφορά στο ειδικό
κάθισμα «Flex Seat» για τον συ-
νοδηγό, που μπορεί να αναδι-
πλωθεί και να βυθιστεί προς το
δάπεδο. Το γεγονός αυτό, σε συν-
δυασμό με την αναδίπλωση του
διαχωριστικού μεταξύ της καμ-
πίνας των επιβατών και του χώ-
ρου φόρτωσης, αυξάνει το ωφέ-
λιμο μήκος του τελευταίου. 
Σε ό,τι αφορά τις επιβατικές εκ-
δόσεις του, το νέο Caddy θα είναι
διαθέσιμο σε τέσσερα επίπεδα
εξοπλισμού (Conceptline, Trend-
line, Comfortline και Highline),
ενώ θα είναι σε θέση να υποστη-
ρίξει από 5 έως και 7 επιβάτες
σε τρεις σειρές καθισμάτων με
διάταξη 2-3-2. 

Κινητήρες 
Όλοι οι πετρελαιοκινητήρες του
νέου Caddy θα φέρουν ειδικό
σύστημα επεξεργασίας των καυ-
σαερίων, προκειμένου να μει-
ωθούν οι εκπομπές οξειδίων του
αζώτου (NOx). Επίσης, οι νέοι
υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαι-
οκινητήρες του VW Caddy κα-
λύπτουν τις προδιαγραφές της
Euro6, ενώ, παράλληλα, χάρη
στην ύπαρξη του συστήματος
Stop/Start στον βασικό τους εξο-
πλισμό, επιδεικνύουν μείωση της
μέσης κατανάλωσης καυσίμου
κατά 1,2 λτ./100 χλμ. σε σχέση
με το παρελθόν. 
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, στους πε-
τρελαιοκινητήρες, το VW Caddy
θα εφοδιάζεται με επιλογές ενός
4κύλινδρου μηχανικού συνόλου
με χωρητικότητα 2,0 λτ. με τις
εξής αποδόσεις: 

32,0 TDI με ισχύ 75 ίππων και
ροπή 225 Nm. 

32,0 TDI με ισχύ 102 ίππων και
ροπή 250 Nm. 

32,0 TDI με ισχύ 122 ίππων και
ροπή 300 Nm. 

32,0 TDI με ισχύ 150 ίππων και
ροπή 340 Nm. 

Η έκδοση με τους 102 ίππους θα
προσφέρεται και με το πακέτο
«BlueMotion», που επιφέρει μείωση
της μέσης κατανάλωσης καυσίμου
έως και 4,2 λτ./100 χλμ. για τις
επιβατικές εκδόσεις (κάτω από τα
4,0 λτ./100 χλμ. για τις εκδόσεις
Van), την ίδια στιγμή που οι εκ-
πομπές ρύπων θα περιορίζονται
στα 109 g/km. 
Στους βενζινοκινητήρες οι επιλογές
είναι πολλαπλές και διαμορφώ-
νονται ως εξής: 

33κύλινδρος TSI 1,0 λτ. με ισχύ
102 ίππων και ροπή 175 Nm. 

34κύλινδρος TSI 1,2 λτ. με ισχύ
84 ίππων και ροπή 160 Nm. 

34κύλινδρος TSI 1,4 λτ. με ισχύ
125 ίππων και ροπή 200 Nm.

Τέλος, οι εκδόσεις «EcoFuel» είναι
σε θέση να κάνουν χρήση τόσο
αμόλυβδης βενζίνης όσο και φυ-
σικού αερίου (CNG). 

Εξοπλισμός 
Για το τέλος αφήσαμε τα… καλύ-
τερα, καθώς, σύμφωνα με τα όσα
έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά,
το VW Caddy θα εφοδιάζεται με
ένα πληρέστατο επίπεδο εξοπλι-
σμού άνεσης και ασφάλειας. 
Πέρα, λοιπόν, από προηγμένα
συστήματα πολυμέσων με έγ-
χρωμες οθόνες, τη διαθεσιμότητα
πολλών αερόσακων κ.ά., το νέο
Caddy θα επιδεικνύει την ύπαρξη
αρκετών νέων –για την κατηγο-
ρία– συστημάτων ελέγχου της
οδικής του συμπεριφοράς. 
Μεταξύ αυτών, άξια μνείας είναι
το «Front Assist», που ενσωμα-
τώνει τη λειτουργία «City Emer-

gency Braking». 
Στην περίπτωση, λοιπόν, που το
όχημα κινείται σε ταχύτητες έως
και 30 χλμ./ώρα, το εν λόγω σύ-
στημα είναι σε θέση να ανιχνεύσει
την ύπαρξη κάποιου «εμποδίου»
και να αναλάβει την ακινητοποίηση
του Caddy χωρίς να απαιτείται η
επέμβαση του οδηγού. 
Επιπρόσθετα, το σύστημα «Driver
Alert» αναλαμβάνει να ελέγχει
συνεχώς την οδική συμπεριφορά
του οδηγού και στην περίπτωση
που αυτός πραγματοποιεί συνεχείς
λάθος χειρισμούς, τον ενημερώνει
πως… χρειάζεται ένα διάλλειμα. 
Τέλος, εκτός του αυτόματου συ-
στήματος «Park Assist», που επι-
τρέπει στο νέο Caddy να παρκά-
ρει… από μόνο του, αξίζει να ανα-
φέρουμε το «Adaptive Cruise Con-
trol» (ACC) που ενεργοποιείται σε
ταχύτητες από 30-160 χλμ./ώρα
(0-160 χλμ./ώρα για τις εκδόσεις
με το κιβώτιο DSG) και χάρη σε
ειδικούς αισθητήρες και ραντάρ,
είναι σε θέση να διατηρεί σταθερή
την απόσταση ασφαλείας από τα
οχήματα που προπορεύονται, αλλά
και να το ακινητοποιήσει πλήρως. 
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         Volkswagen

έκδοση (Combi) και τη νέα έκδοση Load (καμπίνα – σασί). 
Φυσικά, όπως και η προηγούμενη γενιά του, θα είναι
διαθέσιμο με δύο μήκη αμαξώματος και μεταξονίου,
καθώς και ισάριθμα ύψη οροφής. 

Νέος και ο εσωτερικός διάκοσμος
Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που έχει δεχθεί το
εσωτερικό της καμπίνας των επιβατών, καθώς πέραν
του νέου ταμπλό, του νέου τιμονιού, του επανασχεδιασμένου
πίνακα οργάνων με τα νέα γραφικά και των νέων επεν-
δύσεων, το νέο Doblo θα προσφέρεται και με τρεις θέσεις
στην πρώτη σειρά καθισμάτων, δηλαδή με διπλό κάθισμα
για τον συνοδηγό. 

Ανανεωμένη γκάμα κινητήρων βενζίνης,
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η γκάμα των μηχανικών συνόλων του νέου Fiat Doblo
Cargo θα περιλαμβάνει εκδόσεις με ισχύ από 75-135

ίππους με καύσιμο τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης ή το
φυσικό αέριο. 
Στους βενζινοκινητήρες θα είναι διαθέσιμα τρία μηχανικά
σύνολα 1,4 λτ., που καλύπτουν τις προδιαγραφές της
Euro6 με απόδοση 95 ή 120 ίππων και ροπή 127 ή 206
ίππων αντίστοιχα. Ο κινητήρας T-Jet με ισχύ 120 ίππων
θα προσφέρεται και σε έκδοση «Natural Power» με διπλό
τύπο καυσίμου (βενζίνη/φυσικό αέριο). 
Σε ό,τι αφορά τους πετρελαιοκινητήρες, το νέο Doblo θα
διατίθεται με ένα μηχανικό σύνολο 1,3 λτ. (MultiJet II)
με απόδοση 75 ή 90 ίππων. 
Παράλληλα, ο πετρελαιοκινητήρας MultiJet II των 1,6
λτ. θα είναι διαθέσιμος σε εκδόσεις με ισχύ 90, 100 ή 105
ίππων, ενώ ο MutliJet II των 2,0 λτ. θα αποδίδει ισχύ
135 ίππων αντίστοιχα. 
Σε ό,τι αφορά τη μέση κατανάλωση καυσίμου τους, τα εν
λόγω μηχανικά σύνολα επιδεικνύουν απαιτήσεις από 4,4
λτ./100 χλμ. και εκπομπές ρύπων από 115 g/km. 

Εξαιρετικές μεταφορικές δυνατότητες
Οι εκδόσεις Cargo με κλειστή καρότσα του νέου Fiat Doblo
θα προσφέρουν χώρο φόρτωσης με μήκος από 1.820-
2.170 χλστ., ανάλογα με το μήκος του αμαξώματος, χωρίς
να συνυπολογίσουμε τη δυνατότητα αναδίπλωσης του κα-
θίσματος του συνοδηγού, αλλά και του διαχωριστικού με
την καμπίνα των επιβατών.
Αντίστοιχα, το ωφέλιμο πλάτος διαμορφώνεται στα 1.714
χλστ. (1.230 χλστ. μεταξύ των θόλων), ενώ, ανάλογα με το
ύψος της οροφής, το ωφέλιμο εσωτερικό ύψος κυμαίνεται
από τα 1.305-1.550 χλστ. Ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης
κυμαίνεται από τα 3,4-5,4 κ.μ., ανάλογα με την έκδοση ή
την αναδίπλωση ή μη, του διαχωριστικού με την καμπίνα
των επιβατών. Τέλος, με το συνολικό απόβαρο του οχήματος
να κυμαίνεται από τα 1.280-1.570 κιλά, το νέο Fiat Doblo
Cargo θα είναι διαθέσιμο με μεικτό βάρος από 2.030-2.505
κιλά και θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης φορτίων με
βάρος από 1.000-1.500 κιλά! 

          Cargo με ωφέλιμο φορτίο 1,5 kg
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Η Unilever πέτυχε έναν από τους σημαντικότερους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης: μηδενικά μη επικίνδυνα απορρίμματα στις
χωματερές στο παγκόσμιο δίκτυο των εργοστασίων της.
Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτιά τέτοιας κλίμακας, καθώς
περισσότερα από 240 εργοστάσια της Unilever, σε 67 χώρες,
έχουν πλέον εκμηδενίσει την αποστολή απορριμμάτων σε χω-
ματερές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εργοστάσια, τα διανεμητικά κέντρα
και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα είχαν επιτύχει
τον συγκεκριμένο στόχο ήδη από το 2013! Η Unilever έχει ανα-
κοινώσει από το 2010 το φιλόδοξο σχέδιό της για διπλασιασμό
των επιχειρηματικών μεγεθών της, μειώνοντας, παράλληλα,
το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και αυξάνοντας τον θετικό
της αντίκτυπο στην κοινωνία. Από το 2012 –που ο στόχος για
μηδενικά απορρίμματα σε χωματερές εντάχθηκε στο Παγκόσμιο
Σχέδιο Δράσης της Unilever για την Αειφορία (USLP)– η εταιρεία
επικεντρώθηκε στο να ενσωματώσει στις δραστηριότητές της
μια «κουλτούρα μηδενικών απορριμμάτων».

UNILEVER: Μηδενικά απορρίμματα σε όλα τα εργοστάσιά της Τα φυσικά μεταλλικά 
αναψυκτικά Βίκος 

«Προϊόν της Χρονιάς 2015»
Τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά «Βίκος», με
κύριο συστατικό τους το φυσικό μεταλλικό νερό
από τη πηγή Ζαγοροχώρια, αναδείχθηκαν «Προϊόν
της Χρονιάς 2015» στην κατηγορία «Μη Αλκοο-
λούχα Ποτά». O θεσμός «Προϊόν της Χρονιάς»
βραβεύει τα πιο καινοτόμα προϊόντα εδώ και 7
χρόνια, ενώ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα
λογότυπα από τους καταναλωτές παγκοσμίως. 
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ερευνών TNS ICAP
διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα 3.017 Ελλήνων κα-
ταναλωτών, με τους συμμετέχοντες να αναδει-
κνύουν και να επιβραβεύουν με την ψήφο τους
τα πιο καινοτόμα προϊόντα στην κατηγορία τους. 
Τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά «Βίκος» κυ-
κλοφόρησαν στην αγορά το καλοκαίρι του 2014
σε 8 γεύσεις (πορτοκαλάδα με ή χωρίς ανθρακικό,
λεμονάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα, cola, σόδα, τόνικ)
σε συσκευασίες pet 330 ml και από την πρώτη
στιγμή ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το κατα-
ναλωτικό κοινό, χάρη στην ποιοτική σύστασή
τους και τη μοναδική τους γεύση. H εταιρεία
διαθέτει στην αγορά και συσκευασίες 1 ½ lt σε
5 γεύσεις (πορτοκαλάδα με ή χωρίς ανθρακικό,
λεμονάδα, γκαζόζα και cola) ενώ πρόκειται να
λανσάρει συσκευασίες 0,5 lt.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα Digital Marketing
Practitioner και e-Commerce Practitioner
του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικό-
τητας «Εξέλιξη», ξεκινά νέος κύκλος,
στις 2 Μαρτίου. 
Πρόκειται για δύο ολοκληρωμένα εκ-
παιδευτικά προγράμματα, τετράμηνης
διάρκειας, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε
κορυφαία στο χώρο τους. Τα δύο προ-

γράμματα αποτελούν την e-Academy,
μία Εκπαιδευτική Ακαδημία που δημι-
ούργησε η «Εξέλιξη», με στόχο να προ-
ετοιμάσει τους καλύτερους επαγγελματίες
στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. 
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες
εκπαίδευσης, με συνδυασμό διδασκαλίας
σε αίθουσα και e-learning, όπου ανα-
λύονται σε βάθος η θεωρία και όλες οι
τεχνικές και οι πιο σύγχρονες στρατηγικές

του digital. Επιπλέον, γίνεται εξάσκηση
σε ΗΥ σε μαθήματα όπως Pay-Per-Click,
Social Media, Web Analytics, Conversion
Rate Optimisation κ.ά. 
Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας
«Εξέλιξη» είναι πιστοποιημένο Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει
υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες στους αναδυό-
μενους τομείς της οικονομίας.

Νέος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Digital Marketing
Practitioner και e-Commerce Practitioner

Το εμπορικό κέντρο AVENUE γιορτάζει τις Από-
κριες με μια εντυπωσιακή, διαφορετική, «δια-
δραστική» παράσταση, αλλά και με πολλές εκ-
πλήξεις! 
Στις 13 και 14 και στις 20 και 21 Φεβρουαρίου,
οι «Γελωτοποιοί του Βασιλιά» θα πραγματοποι-
ήσουν διαδραστικές Αποκριάτικες Παραστάσεις
με μαγικά, ζογκλερικά κόλπα, γκάφες και πολλές
ανατροπές και εκπλήξεις. Τα παιδιά μετατρέπονται
σε βασικούς πρωταγωνιστές της πιο ξέφρενης
αποκριάτικης παράστασης και μαζί με τους γε-
λωτοποιούς προσπαθούν να κάνουν τον Βασιλιά
να γελάσει. Εργαστήρι μάσκας, αλλά και τρελό
Αποκριάτικο πάρτι θα ολοκληρώσουν τη γιορτή. 
Στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, όμως, θα υπάρχει
και άλλη μια έκπληξη, καθώς το AVENUE θα
φιλοξενήσει τους ήρωες της αγαπημένης παιδικής
σειράς του STAR, SLUGTERRA.

«Απόκριες στο AVENUE: Γελωτοποιός ή Βασιλιάς;»

Προτάσεις προς
την κυβέρνηση για
την ενίσχυση του
αντικαπνιστικού
αγώνα που, όπως
επισημαίνει «διαρ-
κώς ατονεί», αλλά και για την ανά-
πτυξη ενός κλάδου, αμιγώς ελληνι-
κών συμφερόντων, όπως είναι αυτός
του ηλεκτρονικού τσιγάρου, κατέθεσε
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρή-
σεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (ΣΕ-
ΕΗΤ). 
Ο ΣΕΕΗΤ προτείνει, μεταξύ άλλων: 
8 Να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο
προσαρμοσμένο στην πρόσφατα ψη-
φισμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία, το οποίο
θα πρέπει να αναγνωρίζει πως το

ηλεκτρονικό τσι-
γάρο αποτελεί
σύμμαχο και όχι
αντίπαλο στον
αγώνα κατά του
καπνίσματος. 

8Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο πρέπει
να είναι σαφώς προσανατολισμένο
στην υποστήριξη των ελληνικών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι
στη στήριξη των μονοπωλιακών συμ-
φερόντων της καπνοβιομηχανίας. 
Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, «το
ηλεκτρονικό τσιγάρο, ήρθε, διαδόθηκε
και πέτυχε, ακριβώς γιατί αποτελεί
έναν πέραν πάσης αμφιβολίας λιγό-
τερο βλαπτικό τρόπο εναλλακτικού
καπνίσματος». 

ΣΕΕΗΤ: Προτάσεις στην κυβέρνηση
για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
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Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέ-
ναντι στον Ολυμπιακό στην
Τούμπα, η διαφορά παρέμεινε
στους 8 βαθμούς, ωστόσο ο
Παναθηναϊκός ξεπέρασε και
το εμπόδιο του Παναιτωλικού
και φαίνεται να μπαίνει εκεί-
νος στη διεκδίκηση του τίτλου,
όντας μόλις 6 βαθμούς πίσω
από τον Ολυμπιακό, τον οποίο
υποδέχεται στην Λεωφόρο
σε λίγο καιρό.

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Η 24η αγωνιστική ανοίγει σή-
μερα Σάββατο, στις 15:00, με
ένα σπουδαίο ματς ανάμεσα
στον Παναιτωλικό και τον Αστέ-
ρα Τρίπολης. Η ομάδα του Μάκη
Χάβου υποδέχεται τους Αρκάδες
με στόχο τη νίκη, που θα την
φέρει ισόβαθμη με την ομάδα
του Βεργέτη στην 4η θέση του
βαθμολογικού πίνακα και θα
την ξεπεράσει λόγω αυτής της
νίκης. Ένα ματς με φόνο το ευ-
ρωπαϊκό εισιτήριο ανάμεσα σε
δύο ομάδες που παίζουν εξαι-
ρετικό ποδόσφαιρο τη φετινή
χρονιά. 
Την σκυτάλη παίρνει στις 17:15
μια άλλη ομάδα που κυνηγάει
την είσοδο στα playoffs του
πρωταθλήματος. Τα Γιάννενα
υποδέχονται τον Πανιώνιο σε
ένα παιχνίδι με δύο ομάδες που
έχουν διαφορετικούς στόχους.
Οι μεν γηπεδούχοι προσπαθούν
να μπουν στην 5άδα και να κά-
νουν πραγματικότητα το ευρω-
παϊκό όνειρο, οι δε φιλοξενού-
μενοι να ξεφύγουν από την επι-
κίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. 
Το πρώτο μέρος της αγωνιστικής
κλείνει στο Φάληρο, όπου ο
Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερ-
γοτέλη, στις 19:30. Οι γηπεδού-
χοι θέλουν να συνεχίσουν την
πορεία προς τον τίτλο χωρίς
απώλειες, ενώ οι φιλοξενού-
μενοι να «κλέψουν» ό,τι καλύ-
τερο μπορούν στη μάχη που δί-
νουν για τη σωτηρία. 

Το πρόγραμμα 
της Κυριακής

Αύριο Κυριακή, στις 15:00, ο
ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθη-
ναϊκό σε ένα ματς με χαρακτήρα
ντέρμπι, παρά τη διαφορά δυ-
ναμικότητας. Οι γνωστές σχέσεις
των δύο ομάδων έχουν μετα-
τραπεί σε «εχθρικές». Η ομάδα
του Νίκου Αναστόπουλου βρί-
σκεται στο χείλος του γκρεμού
και προσπαθεί να κρατηθεί στην
κατηγορία με όλες της τις δυ-
νάμεις. Από την άλλη, ο Πανα-
θηναϊκός οφείλει να ξεπεράσει
αυτό το δύσκολο εμπόδιο, στο
οποίο ο ΠΑΟΚ είχε… σκοντάψει,
αν θέλει να συνεχίσει να ακο-
λουθεί τον Ολυμπιακό στην κούρ-
σα του τίτλου. 
Στην Κέρκυρα, στις 17:15, η
τοπική ομάδα υποδέχεται την
Καλλονή, σε ένα παιχνίδι όπου
οι δύο ομάδες χρειάζονται τους
βαθμούς, ώστε να εξασφαλίσουν
όσο πιο γρήγορα γίνεται τη σω-
τηρία. Αναμένεται ένα δυνατό
παιχνίδι, με μοιρασμένες πιθα-
νότητες για τις δύο ομάδες. 

Στη Λειβαδιά, ο Λεβαδειακός
υποδέχεται την ίδια ώρα τη Βέ-
ροια. Η ομάδα της Βοιωτίας θα
παραταχθεί με νέο προπονητή
τον Άκη Μάντζιο και θέληση για
μια νίκη, που θα την κρατήσει
λίγο πάνω από τη ζώνη του υπο-
βιβασμού. Από την άλλη, η «βα-
σίλισσα της Ημαθίας» θέλει τη
νίκη που θα ανακόψει το αρνητικό
σερί που έχει και να επανέλθει

στις νίκες, ώστε να κοιτά με με-
γαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. 
Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υπο-
δέχεται τον ΠΑΟΚ, στο πιο ση-
μαντικό ίσως παιχνίδι της αγω-
νιστικής, στις 19:30. Οι γηπε-
δούχοι θα παραταχθούν με νέο
προπονητή τον Νίκο Νιόπλια και
θέλουν τη νίκη, που θα τους δια-
τηρήσει κοντά στη ζώνη που
οδηγεί στην Ευρώπη. Από την
άλλη, οι φιλοξενούμενοι θέλουν
να επιστρέψουν στις νίκες και
να παραμείνουν κοντά στον Πα-
ναθηναϊκό, ώστε να εκμεταλ-
λευτούν τυχόν στραβοπάτημα
των «πρασίνων». 
Η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα
στην Ξάνθη, όπου οι Ακρίτες
υποδέχονται τον Πλατανιά σε
ένα ματς με διαφορετικούς στό-
χους για τις δύο ομάδες, αφού
οι γηπεδούχοι θέλουν να ξαναμ-
πούν σε πορεία Ευρώπης, ενώ
οι Κρητικοί να ξεφύγουν από την
επικίνδυνη ζώνη.

Οι κορυφαίοι
Ο Σταύρος Τσουκαλάς αναδείχ-
θηκε πολυτιμότερος παίκτης
της 23ης αγωνιστικής, καθώς
πρώτευσε με μεγάλη διαφορά
στην ψηφοφορία που διοργα-
νώνουν η Σούπερ Λίγκα, ο ΠΣΑΠ
και η NOVA. Ο άσος του ΠΑΣ
Γιάννινα, εκ των πρωταγωνι-
στών στην εκτός έδρας νίκη επί
του Λεβαδειακού με 2-1, συγ-
κέντρωσε το 62,77% των ψή-
φων, αφήνοντας πολύ πίσω
του τον Γκουτζαβασίλη της Κέρ-
κυρας (29,10%)  και τον Τετέ
του Πλατανιά (8,13%). 
Το βραβείο για το καλύτερο γκολ
της αγωνιστικής κέρδισε ο
Γκιόργκι Μερεμπασβίλι του ΟΦΗ,
ο οποίος συγκέντρωσε το
62,27% των ψήφων για το εν-
τυπωσιακό τέρμα που πέτυχε
στην εκτός έδρας ήττα με 3-2
από τον Εργοτέλη. Δεύτερος
ήταν ο Τζίλας του Εργοτέλη με
21,01% και τρίτος ο Λουσέρο
της Ξάνθης με 16,71%. 

Και τώρα ποιος;
Θέματα που απασχολούν το επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο, με βασικότερο
την αντιμετώπιση της βίας, βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης που
είχε ο υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος
Κοντονής, με τον πρόεδρο της Σούπερ
Λίγκας Γιώργο Μποροβήλο.
Στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας
υπήρξε ταύτιση απόψεων, μιας και
πεποίθηση και των δύο πλευρών είναι
να γίνει ένα καλύτερο και πιο αντα-
γωνιστικό πρωτάθλημα. Παράλληλα,
συζητήθηκε και το ζήτημα της ανα-
διάρθρωσης των κατηγοριών. 
Από πλευράς του υφυπουργού, ξε-
καθαρίστηκε ότι από την επόμενη
αγωνιστική σεζόν θα πρέπει να τεθεί
σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ελέγ-
χου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σε
όλα τα γήπεδα όπου διεξάγονται
αγώνες της Σούπερ Λίγκας, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της
συνάντησης, ο κ. Μποροβήλος επι-
σήμανε: «Υπήρξε πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον από τον υπουργό για τα ζη-
τήματα βίας. Συζητήσαμε για τη λει-
τουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου,
με το οποίο θα μπορούμε να ελέγξουμε
περισσότερο τη βία. Συζητήσαμε, ώστε
να γίνει ένα νέο νομοσχέδιο για να
αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα του
ποδοσφαίρου και σε συνεργασία με
ΕΠΟ και Σούπερ Λίγκα να αρχίσουμε
τη νέα σεζόν από άλλη βάση. Η μείωση
των ομάδων και άλλες παράπλευρες
ενέργειες πρέπει να γίνουν για να
αρχίσει το επόμενο πρωτάθλημα με
τις καλύτερες συνθήκες, για να μην
έχουμε αποχωρήσεις ομάδων, όπως
συνέβη φέτος, αλλά και για να υπάρχει
υγιής ανταγωνιστικότητα». 

Θετική η πρώτη
συνάντηση 

Κοντονή-Μποροβήλου

Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 55
2. Παναθηναϊκός 49
3. ΠΑΟΚ 47
4. Αστέρας Τρίπολης 41
5. Παναιτωλικός 38
6. ΠΑΣ Γιάννινα 37
7. Ξάνθη 33
8. Ατρόμητος 31
. Βέροια 31
10. Καλλονή 28
11. Κέρκυρα 27
12. Πλατανιάς 25
13. Πανθρακικός 24
14. Λεβαδειακός 22
15. Εργοτέλης 21
. Πανιώνιος 21
17. ΟΦΗ 13
18. Νίκη Βόλου 7
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Ο Δεκέμβριος «έσωσε»
τις επιδόσεις 
των ελληνικών 
εξαγωγών το 2014

σελ. 14

Έντονη ελληνική 
παρουσία στην έκθεση
FruitLogistica

σελ. 15

Φυτά μεγάλης
καλλιέργειας, 
με... θέα τη Θεσσαλία 

σελ. 16-17

Το «χρηματιστήριο» 
του ρυζιού και οι 
εξελίξεις στην Ελλάδα

σελ. 34-35

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 113 ΤΙΜΗ 3,80€
Σάββατο 14.2.2015

Πώς θα γίνει η υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ 
από τους αγρότες

σελ. 7

Νέα δεδομένα για το
γάλα με την κατάργηση 
των ποσοστώσεων

σελ. 11

Αποζημιώσεις
έως 40.000 ευρώ το
στρέμμα από τον TAP

σελ. 13

Μετράνε πληγές 
από την κακοκαιρία 
οι παραγωγοί 
σε όλη την Ελλάδα

σελ. 6

20 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝΜΕΓΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7ος Τόμος

‘Ενα μαγευτικό ταξίδι στις πιο όμορφες
γωνιές της Ελλάδας

ΜΑΖΙ

Ερχεται «κούρεμα»Ερχεται «κούρεμα»Ερχεται «κούρεμα»
10 ΗΧΗΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

σελ. 4

αγροτικών δανείωναγροτικών δανείωναγροτικών δανείων
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