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Φυτά βιομάζας:
Πραγματικές ή φρούδες
ελπίδες από την
καλλιέργεια τους; 

σελ. 17

Έπιασε δουλειά
η ειδική Επιτροπή
για τα βοσκοτόπια

σελ. 15

«Τρέχουν» στις διεθνείς
αγορές ελαιόλαδο 
και ελιές

σελ. 33

«Απάντηση» στην κρίση
οι συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις

σελ. 12
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Αλλαγές στη φορολογία
των αγροτών 
προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ

σελ. 16

Τα «αγκάθια»
στο νέο καθεστώς
αδειών φύτευσης 

σελ. 13

Ο «χάρτης» της 
γεωργικής παραγωγής
στην Ευρώπη

σελ. 11

Θα ζητήσουν 
πίσω τα λεφτά της 
οικονομικής ενίσχυσης
για το εμπάργκο;

σελ. 7

20 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2ο Τόμος

Μια σειρά αφιερωμένη
στον βασιλιά της ΜακεδονίαςΜΑΖΙ

Μικραίνει
το «καλάθι»

για τους αγρότες

ΨΑΛΙΔΙΖΕΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2€
(ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΦ0ΡΑ 3,80 €)

σελ.4-5
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των
διαπραγματεύσεων που έκανε η κυβέρνηση
με τους δανειστές, διευρύνουν και πα-
ρατείνουν το καθεστώς αβεβαιότητας,
μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Πέρα
από όσα λέει η κυβέρνηση, αλλά και από
όσα ισχυρίζονται τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης, η αίσθηση που υπάρχει στην
αγορά είναι ότι η Ελλάδα τους επόμενους
μήνες θα συνεχίσει να ζει χωρίς σταθε-
ρότητα, χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο για την
επιχειρηματικότητα, για τη θέση που θα
έχουν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας
στο οικονομικό μοντέλο που θέλει να
εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση. Το συμπέ-
ρασμα αυτό βγαίνει τόσο από τα κείμενα
της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση
όσο και από τις δηλώσεις των αρμόδιων
υπουργών. Πουθενά, μέσα από όσα δια-
βάσαμε στα κείμενα αλλά και όσα ακού-
σαμε, δεν υπάρχει η λέξη «ανάπτυξη».
Δεν μιλάμε για το έλλειμμα κατάθεσης
ενός αναπτυξιακού σχεδίου. Μιλάμε για
το ότι ξέχασαν να αναφέρουν ακόμα και
τη λέξη «ανάπτυξη»! Το έλλειμμα αυτό
δείχνει το τι θα ακολουθήσει τους επό-
μενους μήνες, αλλά κυρίως δημιουργεί
κλίμα απαισιοδοξίας για την έξοδο της
χώρας από τον φαύλο κύκλο. Ξέχασαν
ότι το μόνο φάρμακο για να αντιμετωπιστεί
η ασθένεια της κρίσης είναι εκείνο της
ανάπτυξης. Όσα και να μας δώσουν οι
δανειστές, όσα και να μας χαρίσουν οι
εταίροι μας, αν δεν παράγουμε πλούτο,
η χώρα δεν θα σταθεί ποτέ στα πόδια της.
Θα μας τα πάρουν όλα κι εμείς θα συνε-
χίσουμε να κοκορευόμαστε για τη δια-
πραγμάτευση που κάνουμε, για το χαστούκι
που θα δώσουμε στους δανειστές μας. Η
ανάπτυξη είναι ο μόνος δρόμος, όχι μόνο
για οικονομική πρόοδο, αλλά και για
εθνική ανεξαρτησία και περηφάνια.

Οι Οινοποιοί της Κρήτης ετοιμάζονται να καλωσορίσουν
τους φίλους του κρητικού αμπελώνα στην Παγκρήτια
Έκθεση «OINOTIKA 2015», που θα πραγματοποιηθεί
από 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου στον χώρο εκ-
δηλώσεων «Κήπος των Αισθήσεων», στις Μαλάδες
Ηρακλείου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να
δοκιμάσουν τις νέες και παλαιές εσοδείες των κρητικών
οινοποιών, να μιλήσουν μαζί τους και να ενημερωθούν
για τις συλλογικές δράσεις που κάνει το Wines of
Crete. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έχουν προγραμ-
ματιστεί πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.

Η ανάπτυξη 
είναι το φάρμακο

OINOTIKA 2015: 
Το ραντεβού 

του κρητικού αμπελώνα

Ολοσχερής καταστροφή της
ελαιοπαραγωγής στη Θάσο

Σε απόγνωση βρίσκονται οι
ελαιοπαραγωγοί στη Θάσο,
καθώς οι ζημιές που υπέστη
το 2014 –για δεύτερη συνεχή
χρονιά– η παραγωγή τους είναι
τεράστιες, με αποτέλεσμα να
αναγκάζονται ακόμη και να
αγοράσουν ποσότητες λαδιού
για ίδια χρήση. 

σελ. 8

Νέα προϊόντα 
από τη ΣΕΚΑΠ 

Με εμπλουτισμό των σειρών
των τσιγάρων της και με τη
δημιουργία νέων σημάτων για
την Ελλάδα και το εξωτερικό,
ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης

ξαναβάζει την καπνοβιομηχανία
ΣΕΚΑΠ γερά στο παιχνίδι.

σελ. 14

«Ασπίδα» κατά 
του μελιταίου πυρετού

Την άμεση πρόσληψη εποχια-
κού προσωπικού, ώστε να
στελεχωθούν οι Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες της Περιφέρειας
και να μπορέσουν να καλυ-
φθούν οι ανάγκες για την αν-
τιμετώπιση του μελιταίου πυ-
ρετού κατά το 2015, αποφάσισε
το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας.

σελ. 32

Πώς κινείται 
η διεθνής αγορά οίνου

Σημαντική μείωση της παρα-

γωγής οίνου στην Ισπανία και
μικρότερη στην Καλιφόρνια
δείχνουν τα στοιχεία για το
2014, την ίδια ώρα που οι εκτι-
μήσεις για την παραγωγή στην
Αργεντινή τη φετινή χρονιά
προβλέπουν σταθερότητα, στον
ιστορικό μέσο όρο για τη χώρα. 

σελ. 34

Βιολογική καταπολέμηση
του έλκους της καστανιάς

Συμβουλές για τη βιολογική κα-
ταπολέμηση του έλκους της
καστανιάς δίνουν οι ειδικοί του
ΕΛΓΟ Δήμητρα, σημειώνοντας
ότι η καστανιά αποτελεί σημαν-
τικό δασικό είδος για την αξιο-
ποίηση ορεινών και ημιορεινών
περιοχών της χώρα μας.

σελ. 35

Καινοτόμες εφαρμογές
από το ΤΕΙ Θεσσαλίας 

Καινοτόμες εφαρμογές στον
αγροδιατροφικό και περιβαλ-
λοντικό τομέα έχει αναπτύξει
το ΤΕΙ Θεσσαλίας, είτε αυτοδύ-
ναμα είτε σε συνεργασία με με-
γάλους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. 

σελ. 36

Η κλιματική αλλαγή
«τρώει» το σιτάρι

Τουλάχιστον το ένα τέταρτο της
παγκόσμιας παραγωγής σιταριού
θα χαθεί τις επόμενες δεκαετίες
λόγω ακραίων καιρικών συν-
θηκών που θα προκαλέσει η
κλιματική αλλαγή, προειδοποιεί
νέα έρευνα.

σελ. 38Γιάννης Τασσιόπουλος
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Μικραίνει το «καλάθι» για τους αγρότες
Μικρότερο από το ήδη μικρό…
καλάθι για την υλοποίηση των
υποσχέσεων που έχουν λάβει
από τη νέα κυβέρνηση θα πρέπει
να κρατούν οι αγρότες μετά τη
συμφωνία στο Eurogroup για
την 4μηνη παράταση του ελ-
ληνικού προγράμματος. Κι αυτό
γιατί μέχρι τη λήξη της παρά-
τασης και τη διαμόρφωση ενός
νέου προγράμματος, δεν πρό-
κειται να προχωρήσουν οι πε-
ρισσότερες από τις φιλολαϊκές
εξαγγελίες της κυβέρνησης. 

Επί της ουσίας, οι αναφορές σε
ζητήματα που άπτονται αμιγώς
του αγροτικού τομέα στην λεγόμενη
«λίστα Βαρουφάκη» είναι περιο-
ρισμένες, με πιο σημαντικές αυτή
που έχει να κάνει με την καθιέρωση
αγροτικού κτηματολογίου (κάτι
που έχει προτείνει και η ΠΑΣΕΓΕΣ),
αλλά και εκείνη που αφορά την
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, σχετικά
με την οποία γίνεται λόγος για
«προσπάθεια να απελευθερωθεί
η αγορά από φραγμούς». Ειδικά
για το ζήτημα της χρήσης γης, στο
κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης
αναφέρεται ότι θα γίνει προσπάθεια
για «καλύτερη διαχείριση της χρή-
σης γης, συμπεριλαμβανομένων
των πολιτικών που σχετίζονται
με το χωροταξικό σχεδιασμό, τη
χρήση της γης, καθώς και η ορι-
στικοποίηση ενός κατάλληλου
Κτηματολογίου».
Κάπου εδώ, όμως, τελειώνουν
τα… καλά νέα, καθώς στο μέτωπο
των κυβερνητικών δεσμεύσεων
περί φιλολαϊκών παρεμβάσεων,
που αναμενόταν να αγγίξουν και
τις τσέπες των αγροτών, φαίνεται
πως όλα τα «καυτά» θέματα πα-
ραπέμπονται μετά την ολοκλήρωση
της 4μηνης παράτασης και πάντα
υπό την αίρεση της γενικότερης
δημοσιονομικής κατάστασης της
χώρας. Επιπλέον, υπάρχουν και
εξελίξεις που προβληματίζουν,
καθώς θολό παραμένει το τοπίο

σχετικά με τις προθέσεις της κυ-
βέρνησης για τον ΦΠΑ, με τον
υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βα-
ρουφάκη να ανοίγει παράθυρο για
αύξηση συντελεστών, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την αγορά –και,
φυσικά, για τον πρωτογενή τομέα.  
Ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική
της κυβέρνησης στους συντελεστές
ΦΠΑ, στη λίστα Βαρουφάκη ανα-
φέρεται ότι η κυβέρνηση θα προ-
χωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην
πολιτική του ΦΠΑ, τη φορολογική
διοίκηση και την επιβολή και πιο
συγκεκριμένα δεσμεύεται ότι θα
γίνουν σθεναρές προσπάθειες για
βελτίωση της είσπραξης φόρων
και της καταπολέμησης της φο-
ροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρή-
ση των ηλεκτρονικών μέσων και
άλλων τεχνολογικών καινοτομιών.
Προαναγγέλλει, δε, ότι η πολιτική
του ΦΠΑ θα «εξορθολογιστεί» σε
σχέση με τους συντελεστές και
θα εκσυγχρονιστεί με τρόπο που
θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά
έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση
στην κοινωνική δικαιοσύνη, και
με σκοπό να περιοριστούν οι εξαι-
ρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα
τις παράλογες εκπτώσεις. Πάντως,
ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών,

σε ραδιοφωνική συνέντευξή του
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύ-
ξησης των κατώτατων συντελε-
στών, ενώ πληροφορίες θέλουν
το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει
καθιέρωση ενιαίου συντελεστή. 
Όσον αφορά στις επιστροφές φό-
ρων, ένα ζήτημα που απασχολεί
και τους παραγωγούς, η κυβέρνηση
δεσμεύεται ότι θα καταρτίσει και
θα εφαρμόσει μια στρατηγική για
την εκκαθάριση των καθυστερού-
μενων επιστροφών φόρων.

Τα «κόκκινα» δάνεια
Σε σχέση με τα «κόκκινα» δάνεια,
ένα ζήτημα που αφορά και πολλούς
αγρότες, η κυβέρνηση αναφέρει
ότι θα νομοθετήσει «κατά τρόπο
που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη
την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
τη λειτουργία του δικαστικού συ-
στήματος, την κατάσταση στην
αγορά ακινήτων, τα θέματα κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και τον αρ-
νητικό αντίκτυπο στη δημοσιονο-
μική θέση της χώρας». Ωστόσο,

τα πρώτα στοιχεία για τη σχεδια-
ζόμενη από το υπουργείο Οικο-
νομίας ρύθμιση, που είδαν εντός
της εβδομάδας το φως της δη-
μοσιότητας, προδιαθέτουν για πε-
ριορισμένες βελτιώσεις των όσων
ισχύουν σήμερα και πάντως μακριά
από τα όσα είχε δηλώσει προ-
εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ (σχετικό ρε-
πορτάζ στο ένθετο Χρήμα PLUS).

Συντάξεις
Στη συμφωνία του Eurogroup δεν
περιλαμβάνεται καμία αναφορά
σε αυξήσεις των συντάξεων –ούτε
ειδικότερα του ΟΓΑ. Υπάρχει, πάν-
τως, δέσμευση για μεταρρύθμιση
της κοινωνικής ασφάλισης, με την
αναφορά ότι «η Ελλάδα δεσμεύεται
να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό
του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Σε επιφυλακή οι αγρότες
Οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν προβληματισμό στους Έλληνες αγρότες, που
βλέπουν ότι αρκετές από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην προσπάθεια ενίσχυσης του πρωτογενούς
τομέα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής αλλά και παρέχοντας «εργαλεία» σε
γεωργούς και κτηνοτρόφους για να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά
τους, μπαίνουν προς το παρόν τουλάχιστον στον «πάγο». Είναι χαρακτηριστικό
ότι από τα όσα αναφέρονταν στο υπόμνημα που παρέδωσε η ΠΑΣΕΓΕΣ στον αρμόδιο
αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, με τις
προτεραιότητες που οι συνεταιριστές προτάσσουν για την ενίσχυση του πρωτογενούς
τομέα, λίγα είναι αυτά που αναμένεται να μπουν άμεσα σε εφαρμογή (κυρίως το
ζήτημα των χρήσεων γης), ενώ η συζήτηση για τα περισσότερα μετατίθεται στην
αβεβαιότητα των μελλοντικών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Ακόμα
μεγαλύτερη είναι η απόσταση των κυβερνητικών δεσμεύσεων από τα αιτήματα
που έχουν καταθέσει οι «αγρότες των μπλόκων». Οι περισσότεροι παρακολουθούν
με προσοχή τις εξελίξεις και παραμένουν σε επιφυλακή για νέες κινητοποιήσεις… 

Πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα η συμφωνία του Eurogroup

Μία από τις πιο
σημαντικές
αναφορές της
«λίστας
Βαρουφάκη» σε
ζητήματα που
άπτονται αμιγώς
του αγροτικού
τομέα είναι αυτή
που έχει να κάνει
με την καθιέρωση
αγροτικού
κτηματολογίου

▶
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Οι αρχές θα συνεχίσουν να εργά-
ζονται επί διοικητικών μέτρων για
την ενοποίηση και εξορθολογισμό
των συνταξιοδοτικών πολιτικών
και την εξάλειψη των κενών και
τα κίνητρα που οδηγούν στα υπερ-
βολικά ποσοστά των πρόωρων
αποχωρήσεων στο σύνολο της οι-
κονομίας και, ειδικότερα, στον
τραπεζικό και δημόσιο τομέα». Πα-
ράλληλα, γίνεται λόγος για ενο-
ποίηση των συνταξιοδοτικών τα-
μείων για την επίτευξη εξοικονό-
μησης αλλά και σταδιακή κατάρ-
γηση των τελών για λογαριασμό
των «τρίτων» (με τρόπο δημοσιο-
νομικά ουδέτερο). Στις… καλένδες
του Ιουνίου παραπέμπεται και η
δέσμευση της κυβέρνησης για απο-
κατάσταση της 13ης σύνταξης των
χαμηλοσυνταξιούχων (πολλοί από
τους οποίους είναι ασφαλισμένοι
του ΟΓΑ)…

Αγορά και… εργαλεία
Τέλος, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα
των κλειστών «αγορών» αλλά
και ενδεχόμενες αλλαγές στην
αγορά εργασίας, η κυβέρνηση
δεσμεύεται με τη συμφωνία να
υιοθετήσει την βέλτιστη πρακτική
της ΕΕ σε όλο το εύρος της νο-
μοθεσίας που αφορά την αγορά
εργασίας, μέσω διαβουλεύσεων
με τους κοινωνικούς εταίρους,
ενώ θα ωφεληθεί από την τε-
χνογνωσία των ILO, ΟΟΣΑ και
της υπόλοιπης τεχνικής συνδρο-
μής. Παράλληλα, δεσμεύεται να
αφαιρέσει φραγμούς στον αντα-
γωνισμό, βασισμένη σε στοιχεία
από τον ΟΟΣΑ. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, ερωτηματικό παρα-
μένει αν θα υλοποιηθεί η εξαγγελία
του αναπληρωτή υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για επιστροφή
στις 5 ημέρες της διάρκειας ζωής
του φρέσκου γάλακτος, που σε
συνδυασμό με την επικείμενη –
από αυτό τον μήνα– κατάργηση
των ποσοστώσεων «απειλεί»
τους Έλληνες παραγωγούς.

Σχέδιο για την τροποποίηση του φα-
κέλου της νέας Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής, στο πλαίσιο της γενικότερης
επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων
που δεσμεύουν τη χώρα, με πρόσθετη
χρηματοδότηση και αναδιανομή των
πόρων προς όφελος των μικρομεσαίων
αγροτών, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. 
Για τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, η διπλή
«καυτή πατάτα» που καλείται να διαχειριστεί
είναι αφενός η ανάγκη να διευρυνθούν πε-
ρισσότερο οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και
να αρθούν οι περιφερειακές ανισότητες
στην κατανομή κονδυλίων και αφετέρου
να αντιμετωπιστούν τα βεβαιωμένα πρόστιμα
από την ΕΕ, που φτάνουν το 1,5 δισ. ευρώ
και μάλιστα με ρύθμιση για τμηματική κα-
ταβολή σε 5 χρόνια, ξεκινώντας από τη
φετινή χρονιά με 250 εκατ. Μάλιστα σε
πρόσφατη συνέντευξή του στον κυριακάτικο
Τύπο ο κ. Αποστόλου διεμήνυσε ότι έως
τώρα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της
απορρόφησης με το ν+2 και γι’ αυτό θα
επιδιώξει τη μετατόπιση των χρημάτων,
που ξεπερνούν τα 700 εκατ., υπέρ των πα-
ραγωγών.
Σε ό,τι αφορά τον εθνικό φάκελο εφαρμογής
της νέας ΚΑΠ, ο αναπληρωτής υπουργός
ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις της προηγού-
μενης κυβέρνησης δεσμεύουν και τη ση-
μερινή σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο σημειώνει
ότι «στο πλαίσιο της γενικότερης επανα-
διαπραγμάτευσης των συμβάσεων που δε-
σμεύουν τη χώρα μας, θα ζητήσουμε όχι
μόνο την τροποποίηση του περιεχόμενου
του, αλλά και μία πρόσθετη χρηματοδότηση,
με βάση τα σημερινά δεδομένα του αγροτικού
τομέα, δεδομένου ότι οι αγρότες υπήρξαν
θύματα της οικονομικής κρίσης».
Αναφερόμενος στα αναπτυξιακά κριτήρια
που θα συμπεριληφθούν στον εθνικό φά-
κελο, ο κ. Αποστόλου κάνει λόγο για «ορ-
θολογική και δίκαιη η ανακατανομή των
πόρων», η οποία πρέπει να συνδεθεί:

3 Με ένα εθνικό σχέδιο δράσης και πρό-
γραμμα ανάπτυξης, ανά τομέα παραγωγής
και περιφέρεια.

3 Με την ανάδειξη των πεδίων συμπλη-
ρωματικότητας με άλλα προγράμματα
(περιβάλλον, έρευνα, κατάρτιση κ.λπ.).

3 Με την επίλυση διαρθρωτικών και θε-
σμικών θεμάτων που δυσκολεύουν την
υλοποίηση των στόχων που θα τεθούν.

Περισσότερα προϊόντα 
στις συνδεδεμένες 

Ο κ. Αποστόλου επιμένει στην άποψη που
έχει εκφράσει ήδη από τη συζήτηση στη
Βουλή των προγραμματικών δηλώσεων
της κυβέρνησης, ότι υπάρχει ανάγκη οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις να διευρυνθούν
περισσότερο, τόσο ως προς την ενίσχυση
συγκεκριμένων παραγωγικών κλάδων
στις νέες συνθήκες, ώστε να αποτραπεί η
κατάρρευσή τους και η εγκατάλειψη της
παραγωγής (π.χ. τευτλοκαλλιέργεια), όσο
και ως προς την παραγωγή ζωοτροφών

(ψυχανθή) που χρειάζεται η κτηνοτροφία
μας. Γι’ αυτό και προαναγγέλλει ότι «στον
ενδιάμεσο έλεγχο θα ζητήσουμε την ανα-
διανομή των πόρων προς όφελος των μι-
κρομεσαίων αγροτών και την άρση των
περιφερειακών ανισοτήτων, με στόχο την
αύξηση της παραγωγής και την αναστροφή
της τάσης εγκατάλειψης της γης».

Μείωση του κόστους 
παραγωγής

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη χρημα-
τοδοτική στήριξη του πρωτογενούς τομέα
και προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα
με τον κ. Αποστόλου, καταγράφονται ήδη
οι ζημιές και θα αποζημιωθούν άμεσα, με
χρήματα του ΕΛΓΑ, το ζωικό κεφάλαιο και
η φυτική παραγωγή που καταστράφηκε σε
όλη τη χώρα από τις πρόσφατες πλημμύρες
σε Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Έβρο, ενώ
θα δοθεί άμεσα έκτακτη ενίσχυση για ζωο-
τροφές όπου υπάρχει ανάγκη και σε σύντομο
χρόνο θα αποζημιωθούν οι καταστροφές σε
εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και φυτικό κε-
φάλαιο.
Ο αναπληρωτής υπουργός προαναγγέλλει
και στοχευμένα μέτρα για την απορρόφηση
και σωστή αξιοποίηση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013), τονί-
ζοντας ότι «δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος
της απορρόφησης με το ν+2 και γι’ αυτό
θα επιδιώξουμε τη μετατόπιση των χρη-
μάτων, που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια
ευρώ, υπέρ των παραγωγών, τόσο για την
κάλυψη ζημιών όσο και για την υλοποίηση
ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος
για την κτηνοτροφία που θα έχει ως στόχο
την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου».
Τέλος, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει στο
μέλλον συμψηφισμός χρεών με επιδοτήσεις,
για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί αντίκειται σε
κοινοτικούς κανονισμούς και δεύτερον, γιατί
οι επιδοτήσεις αποτελούν έναν από τους
βασικότερους παράγοντες επιβίωσης των
αγροτών, αλλά και το κυριότερο εργαλείο
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Όλα τα παραπάνω, βέβαια, βρίσκονται υπό
την αίρεση της συμφωνίας με τους εταίρους,
που μένει να εξειδικευτεί το αμέσως προ-
σεχές διάστημα…

Σχέδια για αλλαγές στην ΚΑΠ

Ο κ. Αποστόλου
διεμήνυσε ότι έως τώρα
δεν έχει επιτευχθεί ο
στόχος της απορρόφησης
με το ν+2 και γι’ αυτό θα
επιδιώξει τη μετατόπιση
των χρημάτων, που
ξεπερνούν τα 700 εκατ.,
υπέρ των παραγωγών

▶
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Υπό τον κίνδυνο να χαθεί η φετινή
χρονιά τευτλοπαραγωγοί και εργα-
ζόμενοι στην Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης (ΕΒΖ) τηρούν στάση ανα-
μονής μέχρι τα μέσα της ερχόμενης
εβδομάδας, ελπίζοντας μήπως και
«τρέξουν» πληρωμές ή ανακοινωθεί
ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση
της ζαχαροβιομηχανίας, έτσι ώστε
και η καλλιέργεια να σωθεί και η
εταιρεία να γλιτώσει έστω και στο…
παρά ένα το «λουκέτο».

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Οι ίδιοι επιμένουν, πάντως, πως η επιβίωση
της εισηγμένης είναι αποκλειστικά πολιτικό
ζήτημα και πλέον, όπως τονίζουν στην
«Παραγωγή», αυτό το έχει δείξει ξεκάθαρα
η πορεία των εξελίξεων. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας των εργαζομένων
στην ΕΒΖ, Χριστόδουλο Βαρκάκη, εάν μέχρι
τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, οι πα-
ραγωγοί δεν έχουν λάβει το υπόλοιπο 60%
για τα δεδουλευμένα τους κατά την περα-
σμένη καμπάνια και δεν έχει ανακοινωθεί
το φετινό τιμολόγιο, τότε η χρονιά «χάνεται»
και μαζί με αυτήν και η ζαχαροβιομηχανία.
Ο κ. Βαρκάκης υποστηρίζει πως η ανάκτηση
της τευτλοκαλλιέργειας και η επιβίωση
της εταιρείας βρίσκεται στο «χέρι» της κυ-
βέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία εάν
θέλει, μπορεί να ασκήσει πιέσεις στην πι-
στώτρια τράπεζα, την Πειραιώς, προκειμένου
η τελευταία να ανάψει το «πράσινο φως»

για δανειοδότηση. Ο ίδιος δε επισημαίνει
πως η προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον
Αντώνη Σαμαρά είχε… «παραχωρήσει»
στην Πειραιώς το δικαίωμα του να «λύνει
και να δένει». Τώρα, λοιπόν, η νέα κυβέρνηση
μπορεί να αλλάξει τα «κακώς κείμενα».
Άλλωστε, όπως υπογραμμίζουν παραγωγοί
από τον Έβρο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί
προεκλογικά και μετεκλογικά πως κύριο
μέλημα είναι η επαναλειτουργία των ερ-
γοστασίων σε Σέρρες και Ορεστιάδα.
Ο κ. Βαρκάκης τονίζει πως οι εργαζόμενοι
δεν προτίθενται να κινηθούν περαιτέρω,
προκειμένου να υπάρξει πιθανή ενεργο-
ποίηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση
είναι «σκασμένη» από την ενημέρωση και

των εργαζομένων και των καλλιεργητών,
η οποία είναι σε καθημερινή βάση, ενώ οι
όποιες συναντήσεις έχουν γίνει με αρμόδιους
πολιτικούς φορείς, δεν έχουν αποδώσει
τα βέλτιστα.
Πάντως, το υπουργείο Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης διαμηνύει πως θα ληφθεί
άμεσα δράση για την εξεύρεση μίας βιώσιμης
λύσης για την ΕΒΖ και πως η καθυστέρηση
που παρατηρείται, οφείλεται στην προσή-
λωση της κυβέρνησης στις πρόσφατες
σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
Σύμφωνα με στελέχη του, από τη στιγμή
που επετεύχθη συμφωνία στο τελευταίο
Eurogroup, ανοίγει ο «δρόμος» για συζη-
τήσεις περί της ζαχαροβιομηχανίας.

Το φάσμα μιας άκαρπης καλλιεργητικής
περιόδου αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί
της Ροδόπης, μετά τον ιδιαίτερα βροχερό
χειμώνα ο οποίος έχει αφήσει πλημμυρισμένα
και σε άσχημη κατάσταση πολλά χωράφια,
ενώ οι βροχές δεν φαίνεται να σταματούν.
Σε λίγα μέρη είναι τα πράγματα τόσο άσχημα
όσο στην περιοχή της Νέας Καλλίστης,
όπου οι βροχές του προηγούμενου Σαβ-
βατοκύριακου είχαν ως αποτέλεσμα να
φουσκώσει ξανά ο Ασπροπόταμος με απο-
τέλεσμα να χρειάζεται ξανά παρέμβαση,
ενώ τα χωράφια της περιοχής μοιάζουν

ακόμα με λίμνες. Την ίδια ώρα αρκετοί από
τους αγροτικούς δρόμους της περιοχής
παραμένουν απροσπέλαστοι, με την καλ-
λιεργητική περίοδο να έρχεται όλο και πιο
κοντά καθημερινά, παρόλο που μάλλον θα
είναι αδύνατο να μπουν στα χωράφια στις
αρχές Μαρτίου, όταν και ξεκινούν κάποιες
από τις καλλιέργειες της περιοχής.
Θεωρούν, δε, πως αν δούλευαν σωστά τα
αντλιοστάσια στην περιοχή, εκ των οποίων
μόνο ένα λειτουργεί, αυτή τη στιγμή τα χω-
ράφια θα βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση,
ακόμα και με αυτή τη βροχόπτωση.

Οι παραγωγοί ακόμη δεν έχουν λάβει το υπόλοιπο
40% για τα τεύτλα, που παρέδωσαν στην εισηγμένη
κατά την περασμένη καμπάνια. Ούτε και υπάρχει
κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τα πάρουν.
Οι ίδιοι δεν είναι αισιόδοξοι και όσο αυτοί δεν πλη-
ρώνονται τόσο η εταιρεία δεν θα ανακοινώνει την
τιμολογιακή της πολιτική για φέτος.
Την περασμένη εβδομάδα καλλιεργητές από τον
Έβρο, όπως οι ίδιοι αποκαλύπτουν στην «Παρα-
γωγή», ζήτησαν από την ΕΒΖ να πάρουν σπόρο
για 4.000 στρέμματα. Όμως ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Λάμπρος Χα-
ραλάμπους ήταν κατηγορηματικά αρνητικός, το-
νίζοντας στους παραγωγούς πως μόνο με δική
του εντολή θα σπείρουν.
Καλλιεργητές λένε στην «Παραγωγή» πως η άρνηση
Χαραλάμπους στοιχίζει σε αυτούς εισοδήματα. Ει-
δικότερα, για τα 4.000 στρέμματα που ζήτησαν να
σπείρουν, οι ίδιοι έχασαν πάνω από 1.100.000 ευρώ
(σ.σ. 7 τόνοι το στρέμμα, 40 ευρώ ο τόνος).
Μιλώντας στην «Παραγωγή», ο πρόεδρος των
τευτλοπαραγωγών στον Έβρο Βασίλης Στεφανακίδης
δηλώνει πως οι καλλιεργητές ήθελαν να σπείρουν
τώρα που ο καιρός είναι «σύμμαχος», διότι από
την άλλη εβδομάδα αναμένονται βροχές και δεν
θα μπορούν να μπουν στα χωράφια. Πάντως, αξίζει
να σημειωθεί πως «μπαίνει» Μάρτιος και για τις
τιμές ούτε συζήτηση. Αναμενόμενο, από τη στιγμή
που η Πειραιώς εξακολουθεί να μην δεσμεύεται
για χρηματοδότηση. Πέρυσι, αν και αργότερα σε
σχέση με άλλες χρονιές, το τιμολόγιο είχε ανακοινωθεί
το Νοέμβριο, παρά τα όποια ακανθώδη ζητήματα.
Οι αποφάσεις αναμένονται. Η ερχόμενη εβδομάδα
θα είναι καταλυτική για την εταιρεία…

Μόνο με εντολή 
Χαραλάμπους η σπορά!

Την ερχόμενη εβδομάδα οι κρίσιμες εξελίξεις για τευτλοκαλλιέργεια και ΕΒΖ

Σε απόγνωση η παραγωγοί της Ροδόπης

Χάνεται η χρονιά;



Έντονες ανησυχίες έχουν προ-
καλέσει στους ροδακινοπαρα-
γωγούς –και όχι μόνο– οι φήμες
που θέλουν να εξετάζεται σε-
νάριο αιτήματος επιστροφής
των αποζημιώσεων 33 εκατ.
ευρώ που τους δόθηκαν προ-
εκλογικά λόγω του εμπάργκο!

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net) 

Οι αποζημιώσεις αυτές δόθηκαν
στους ροδακινοπαραγωγούς μέσα
από τις διατάξεις των ήσσονος
σημασίας ενισχύσεων (de minimis),
τις επιτρεπόμενες κρατικές ενι-
σχύσεις που δικαιούται κάθε χώρα
να καταβάλλει για έκτακτες κα-
ταστάσεις. Τα ποσά αυτά, λοιπόν,
καταβάλλονται από εθνικούς πό-

ρους. Ωστόσο, υπάρχουν πληρο-
φορίες με βάση τις οποίες, ερευ-
νάται το κατά πόσον ακολουθή-
θηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Μά-
λιστα, υποστηρίζεται πως ακόμα
δεν έχει ανακαλυφθεί από καμία
υπηρεσία του υπουργείου από πού
προέκυψαν και καταβλήθηκαν τα
χρήματα αυτά. 
Πάντως, καθησυχαστικός εμφα-
νίστηκε ο Χρήστος Γιαννακάκης,
πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συ-
νεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών
Νομού Ημαθίας. Ερωτηθείς από
την Παραγωγή ο κ. Γιαννακάκης
τόνισε πως τα ποσά δόθηκαν νό-
μιμα, μέσω του de minimis, μιας
προεγκεκριμένης διαδικασίας από
την Ε.Ε. Και όπως υπογραμμίζει ο
ίδιος, δεν τίθεται καν ζήτημα εάν

τα δικαιούνταν οι παραγωγοί ή
όχι. Το μόνο που, όπως λέει, έχει
προκαλέσει πικρία στους παρα-
γωγούς, είναι η άνιση κατανομή
των αποζημιώσεων στις πληγείσες
περιοχές, όπου η Ημαθία πήρε 220
ευρώ ανά στρέμμα, η Πέλλα 185
και η Κοζάνη 165.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με
βάση τα στοιχεία που είχαν κατα-
τεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τα 2/3 της παραγωγής του 2014,
δηλαδή 300.000 τόνοι ροδάκινου
περίπου από το σύνολο των
380.000 τόνων πουλήθηκαν σε
τιμές έως και 75% χαμηλότερες
από την τελευταία τριετία λόγω
της εμπόλεμης κατάστασης στην
Ουκρανία, αποτέλεσμα της οποίας
ήταν το ρωσικό εμπάργκο.
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Επί ποδός πολέμου οι μηλοπαραγωγοί

Παράθυρο για εξαίρεση
τριών προϊόντων

από το ρωσικό εμπάργκο 

Νέοι πονοκέφαλοι λόγω εμπάργκο;
Φήμες για επικείμενο αίτημα επιστροφής των ενισχύσεων από παραγωγούς

Σε αναβρασμό είναι οι παραγωγοί
πράσινου μήλου στην περιοχή της
Αγιάς Λάρισας και ενώ είναι σε
πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια τους
να βρουν διέξοδο από το πρόβλημα
που τους έχει προκαλέσει το ρώσικο
εμπάργκο. Η απόφαση αυτή ήταν
καίριο πλήγμα για την περιοχή της
οποίας η παραγωγή σε πράσινο
μήλο φτάνει το 50% και το μεγα-
λύτερο μέρος της κατέληγε στη
ρώσικη αγορά. Μετά από αυτήν,
οι παραγωγοί αναγκάζονταν να
πουλούν το προϊόν τους σε εξευ-
τελιστικές τιμές που δεν καλύπτουν
ούτε το κόστος, ή να το κρατούν
απούλητο στα ψυγεία. 
Σε πρόσφατη συνάντηση που
είχαν εκπρόσωποι των
παραγωγών με την ηγε-
σία του υπουργείου
Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, τέθηκε το ζήτημα
της αποκατάστασης του εισοδή-
ματος τους. Όπως επισημαίνει στην
Παραγωγή ο πρόεδρος της Ενω-
τικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλ-
λόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), κ. Ρίζος
Μαρούδας, ζητήθηκε από την ηγεσία
του Υπουργείου να εκπληρωθεί η
προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ
και να διαχωρίσει η Ελλάδα τη
θέση της από την απόφαση της ΕΕ
που προκάλεσε την επιβολή του
εμπάργκο στα ελληνικά προϊόντα.
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής
υπουργός, κ. Βαγγέλης Αποστόλου
είπε πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυ-
νατόν, καθώς έχουμε αναλάβει ως
χώρα συγκεκριμένες δεσμεύσεις

απέναντι στην ΕΕ. Στη συνέχεια,
ο κ. Αποστόλου είπε πως θα
κατατεθεί φάκελος στα αρ-
μόδια ευρωπαϊκά όργανα

με στόχο την απόσυρση
του

προϊόντος και διάθεση σε κοινω-
νικούς σκοπούς. Επιπλέον, ζήτησε
από τους παραγωγούς να συγκεν-
τρώσουν στοιχεία με τα οποία να
αποδεικνύεται η οικονομική ζημία
που έχουν υποστεί. Ωστόσο, οι πα-
ραγωγοί κρίνουν πως κάτι τέτοιο
δεν εμπίπτει στις δικές τους αρ-
μοδιότητες, αλλά του κράτους. 
«Πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης.
Δεν μπορούμε να βγούμε στη νέα
καλλιεργητική περίοδο», σημειώνει
ο κ. Μαρούδας. Ο ίδιος εξηγεί πως
είναι σε επαφή και με άλλους μη-
λοπαραγωγούς από όλη την Ελλάδα
και σε συνεννόηση μαζί τους θα
αποφασιστεί το πώς θα κινηθούν
το επόμενο διάστημα, με στόχο την
αναπλήρωση του χα-
μένου εισοδήματος
τους. 

Άννα Αραμπατζή

Εκτός των περιορισμών του ρωσικού εμπάργκο και εντός της ρωσικής αγοράς
ενδέχεται να βρεθούν ξανά τα ελληνικά ροδάκινα, φράουλες και πορτοκάλια,
αν αποδώσει καρπούς η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη
για την εξαίρεσή τους από τον αποκλεισμό, μεταξύ του υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Παναγιώτη Σγουρίδη και του εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου
Γεωργίας Αλέξιε Αλεξένκο. 
Συγκεκριμένα, έπειτα από αίτημα του Έλληνα υπουργού, ο κ. Αλεξένκο
δεσμεύτηκε να στείλει επιστολή στον Ρώσο πρωθυπουργό Μεντβέντεφ, γνω-
μοδοτώντας υπέρ της εξαίρεσης των τριών ελληνικών προϊόντων από τον
αποκλεισμό, που η Ρωσία επέβαλε τον περασμένο Αύγουστο σε οπωροκηπευτικά
προέλευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αντίμετρο στις
κοινοτικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας.
«Δεν μπορώ βέβαια να προδικάσω την απόφαση του Ρώσου πρωθυπουργού,
αλλά θα κάνω θετική εισήγηση για το θέμα, καθώς θεωρώ το αίτημα ρεαλιστικό»
είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «οι κυρώσεις δεν είναι κάτι μόνιμο»
και ότι το θέμα τού εμπάργκο κάποια στιγμή θα διευθετηθεί, «αφού υπάρχουν
πάντα πιο ειρηνικά μέσα για να λύνονται τα θέματα». Πηγή: ΑΜΠΕ



Σε απόγνωση βρίσκονται οι ελαιοπα-
ραγωγοί στη Θάσο, καθώς οι ζημιές
που υπέστη το 2014 –για δεύτερη συνεχή
χρονιά– η παραγωγή τους είναι τεράστιες,
με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην έχουν
λάδι προς πώληση, αλλά νa αναγκάζονται
ακόμη και να αγοράσουν ποσότητες λα-
διού για ίδια χρήση. 
«Από αγγαρεία πήγαμε να μαζέψουμε όσες
ελιές είχαν απομείνει στα δέντρα και η φετινή
ποσότητα λαδιού δεν φτάνει ούτε για ιδιωτική
χρήση» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο επικεφαλής του
ελαιουργικού συνεταιρισμού Λιμεναριών
Θάσου, Βασίλης Κυριότης.
«Το 2013 είχαμε ακαρπία, ενώ το 2014 οι
ακραίες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό
με τον δάκο, οδήγησαν στην καταστροφή
του 80%, ίσως και άνω, της παραγωγής
στο νησί» εξήγησε ο ίδιος.
Στις ακραίες καιρικές συνθήκες αποδίδει τη
φετινή, μεγάλη καταστροφή στην ελαιοκαλ-
λιέργεια του νησιού, ο επικεφαλής του ελαι-
ουργικού συνεταιρισμού Πρίνου, Σταμάτης
Βαής. Όπως αναφέρει, «ο καρπός της ελιάς
Οκτώβριο μήνα δεν πέφτει από δάκο». Προ-
σθέτει, δε, ότι εάν ο καιρός ήταν σύμμαχός
τους, οι ελαιοπαραγωγοί θα είχαν μαζέψει
νωρίς τη σοδειά τους και έτσι θα είχαν σώσει
την ελαιοπαραγωγή. 
Ο ίδιος επισημαίνει ότι «ο ΕΛΓΑ, που δεν
αποζημιώνει τον δάκο, προσπαθεί να μας
πείσει ότι η καταστροφή μας οφείλεται στην

αρρώστια αυτή, αλλά εμείς δεν πρόκειται
να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και
ειδικοί επιστήμονες, ανεξάρτητοι με τον ορ-
γανισμό, διερευνούν επίσης το τι έφταιξε».
Τόσο ο κ. Κυριότης όσο και ο κ. Βαής επε-
σήμαναν ότι οι ψεκασμοί που πραγματοποι-
ήθηκαν για δακοκτονία δεν ξεκίνησαν έγκαιρα
και δεν ήταν επαρκείς, ενώ συμπλήρωσαν
ότι τα πιο ήπιας μορφής φάρμακα που χρη-
σιμοποιούνται για την καταπολέμηση του
δάκου, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. 
Στην περιοχή υπάρχουν συνολικά 43.000
στρέμματα με ελιές και για μεγάλο αριθμό
από τους 2.300 παραγωγούς που είναι εγ-
γεγραμμένοι στους ελαιουργικούς συνεται-

ρισμούς του νησιού, η ελαιοπαραγωγή απο-
τελεί τη μοναδική πηγή εσόδων. 

«Θύμα» της κακοκαιρίας
Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, γεωπόνος
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, επεσήμανε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «σε περιοχές της Θάσου οι
πρόσφατες καιρικές συνθήκες, με τους δυ-
νατούς ανέμους κυρίως, πέτυχαν τον καρπό
της ελιάς στο στάδιο της ωρίμανσης και
έπεσε», ενώ πρόσθεσε ότι «οι καιρικές συν-
θήκες αποτελούν την κύρια αιτία της ζημιάς
που υπέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί της
Θάσου και όχι άλλα αίτια». Συμπλήρωσε,
μάλιστα, ότι «τα προγράμματα φυτικής προ-
στασίας, όπως του δάκου, εκτελέστηκαν
και φέτος κανονικά, στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες και χωρίς καθυστερήσεις».

Πραγματογνωμοσύνη
Στο μεταξύ, σε πραγματογνωμοσύνη για τις
αιτίες της πτώσης του ελαιοκάρπου στη
Θάσο, που υπογράφεται –μεταξύ άλλων–
από την καθηγήτρια εντομολογίας Δήμητρα
Προφύτου-Αθανασιάδου, στα συμπεράσματα
αναφέρεται ότι «οι υψηλοί πληθυσμοί του
εντόμου (σ.σ. δάκου) οφείλονται στις συνθήκες
που επικράτησαν, η ολοσχερής πτώση του
ελαιοκάρπου (απρόσβλητου και προσβε-
βλημένου) οφείλεται στις εξαιρετικά ακραίες
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στις
24-25 Οκτωβρίου, που σπάνια επικρατούν
στην περιοχή. 
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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 28 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 28 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 6 Μαρτίου
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 28ης 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.

Ολοσχερής καταστροφή
της ελαιοπαραγωγής στη Θάσο

Στην περιοχή υπάρχουν
συνολικά 43.000
στρέμματα με ελιές και
για μεγάλο αριθμό από
τους 2.300 παραγωγούς
των ελαιουργικών
συνεταιρισμών του
νησιού, η ελαιοπαραγωγή
αποτελεί τη μοναδική
πηγή εσόδων

▶



Το Σάββατο 
7 Mαρτίου
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 3ο 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 28/2-6 /3 /2015
Η αντιμετώπιση των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών
στην κερασιά επιτυγχάνεται με καλλιεργητικά και χημικά μέτρα, κυρίως
προληπτικά. Απαραίτητο θεωρείται το αυστηρό κλάδεμα της τριαντα-
φυλλιάς και πλησιάζει η εποχή σποράς στον αραβόσιτο. Η κλίνη του
σπόρου του αραβοσίτου για την σπορά του, προκύπτει μετά από την κα-
τεργασία του με ελαφρά καλλιεργητικά μηχανήματα, αλλά να αποφεύγεται
να είναι υπερβολικά ψιλοχωματισμένη.
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Κατάλληλη εποχή για το κλάδεμα της
τριανταφυλλιάς στις νότιες περιοχές,
που πρέπει να είναι αυστηρό.
Η πρακτική που επιλέγεται είναι να
διαλέγονται οι 3-4 καλύτερα ανα-
πτυγμένοι κλάδοι, που καλό θα είναι
να μη βρίσκονται ο ένας κοντά στον
άλλο, έτσι ώστε να αποτελέσουν τον
βασικό κορμό του φυτού και οι υπό-
λοιποι μαζί με τις παραφυάδες και
τους τυχόν ξηρούς βλαστούς να
αφαιρούνται. Στον καθένα από τους
3-4 βλαστούς που παραμένουν, με-
τρώνται 3-4 οφθαλμοί από την βάση
τους και κόβονται στη συνέχεια με
κλαδευτήρι , πάνω από τον τελευταίο

οφθαλμό και με κλίση προς την αν-
τίθετη πλευρά.
Συνιστάται η προσοχή των καλλιερ-
γητών ώστε ο τελευταίος οφθαλμός
να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά
του φυτού, έτσι ώστε ο νέος βλαστός
που θα προκύψει να μην έχει κατεύ-
θυνση προς το κέντρο του φυτού. 
Επιβάλλεται τα εργαλεία του κλα-
δέματος να απολυμαίνονται συνεχώς
και σχολαστικώς, επειδή η τριαντα-
φυλλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε
πλήθος μυκήτων και βακτηρίων, που
μεταφέρονται από φυτό σε φυτό με
τα εργαλεία.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ
Στην κερασιά συνιστώνται χειμερινοί ψε-
κασμοί για περιπτώσεις μυκητολογικών(κυ-
ρίως) και βακτηριολογικών (δευτερευόντως)
προσβολών, που σημειώθηκαν την προ-
ηγούμενη βλαστική περίοδο και αποβλέπουν
στον έλεγχο και την μείωση των αρχικών
μολυσμάτων, αλλά και στην καλύτερη αν-
τιμετώπισή τους για την προσεχή άνοιξη. 
Οι ψεκασμοί που θα εφαρμοστούν για τη
μονίλια, το κορύνεο και τις βακτηριώσεις,
γίνονται όταν τα δένδρα βρίσκονται σε πλήρη
λήθαργο, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το
κλάδεμα, με ήπιο και ξηρό καιρό, χωρίς
βροχές και ανέμους και θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος μεγαλύτερη των 5 βαθμών C.
Ενδείκνυται στους ψεκασμούς να χρησι-
μοποιούνται χαλκούχα σκευάσματα, όπως
είναι ο βορδιγάλειος πολτός, ο οξυχλω-
ριούχος χαλκός αλλά και το υδροξείδιο
του χαλκού. Κατά την εφαρμογή των σκευα-
σμάτων πρέπει να ακολουθούνται πιστά
οι οδηγίες της ετικέτας και να διαβρέχεται
με επιμέλεια ολόκληρη η φυλλική επιφάνεια
των δένδρων. 
Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω ασθένειες
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με συν-
δυασμό καλλιεργητικών και χημικών μέ-
τρων.
Υπενθυμίζεται ότι για την μονίλια , απαραίτητο
είναι να καταστρέφονται οι μουμιοποιημένοι
καρποί που βρίσκονται στα δένδρα ή στο
έδαφος, επειδή αποτελούν πρωτογενές
μόλυσμα διάδοσης της ασθένειας.

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
Ο μήνας Μάρτιος, που αρχίζει να ανεβαίνει
η θερμοκρασία σιγά-σιγά, είναι ο μήνας
που ξεκινά η προετοιμασία του εδάφους
και η δημιουργία της κατάλληλης κλίνης
του σπόρου, για την σπορά του αραβοσί-
του.
Υπενθυμίζεται ότι από τα μέσα Μαρτίου
έως τα μέσα Απριλίου, πραγματοποιείται
η σπορά του καλαμποκιού στην χώρα μας
που μπορεί να κλιμακωθεί , σε έκτακτες
καιρικές συνθήκες και μέχρι τον Ιούνιο,
ανάλογα με την περιοχή, τις καιρικές συν-
θήκες, την αμειψισπορά που ακολουθείται,
την τεχνική καλλιέργειας που εφαρμόζεται
και τις ανάγκες του καλλιεργητή.
Σημειώνεται ότι όσο πρωιμότερη είναι η
σπορά τόσο μεγαλύτερες είναι οι αποδόσεις
σε καρπό, γι’ αυτό επιλέγεται η πρώιμη
έναντι της όψιμης. Οι καλλιεργητικές
φροντίδες που προηγούνται της σποράς,
αποσκοπούν στον ψιλοχωματισμό του
εδάφους, στην αφρατοποίησή του, στην
καταστροφή των ανεπτυγμένων εν τω με-
ταξύ ζιζανίων και στην δημιουργία κα-
τάλληλης εν τω μεταξύ κλίνης του σπόρου,
με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες γρήγορου φυτρώματος και
ασφαλούς πρώτης εγκατάστασης και ανά-
δυσης των νεαρών φυταρίων.
Οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν ελαφρύ
όργωμα με δίσκους ή υνιοφόρο άροτρο
και σβάρνισμα με δισκοσβάρνα ή οδοντωτή
σβάρνα, έτσι ώστε η κατεργασία του εδά-
φους να περιορίζεται σε μικρό βάθος και
να μη χάνεται πολύτιμη εδαφική υγρασία,
απαραίτητη για το ομαλό και γρήγορο φύ-
τρωμα.
Εφιστάται η προσοχή την καλλιεργητών
να μη προβαίνουν σε υπερβολικό ψιλο-
χωματισμό του εδάφους γιατί ο αραβόσιτος
δεν τον έχει ανάγκη, λόγω του μεγέθους
του σπόρου του, ενώ αντιθέτως η κο-
νιορτοποίηση του εδάφους δημιουργεί
συνθήκες κακής εδαφικής δομής.
Προσοχή να δίνεται από τους ενδιαφε-
ρομένους ώστε όλες οι απαραίτητες καλ-
λιεργητικές φροντίδες να γίνονται όταν
το έδαφος είναι στο ρώγο του.
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Ο «χάρτης» της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ

Με συντριπτικά μεγαλύτερο
ποσοστό συμμετέχει στο σύ-
νολο της γεωργικής παραγω-
γής στην Ελλάδα ο τομέας της
φυτικής παραγωγής, την ώρα
που στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επικρατεί σχετική ισορροπία
μεταξύ φυτικών και ζωικών
προϊόντων. 
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία
που ανακοίνωσε η Eurostat (Ευ-
ρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) για
το 2013, στην Ελλάδα ο τομέας
της φυτικής παραγωγής συμμετέχει
με ποσοστό 69% επί του συνόλου
της γεωργικής αξίας παραγωγής,
ενώ ο τομέας της ζωικής παρα-
γωγής συμμετέχει με μικρό πο-
σοστό, της τάξης του 27%. Αντίθετα,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει
σχετική ισορροπία: τα προϊόντα
της φυτικής παραγωγής κατέχουν
ποσοστό 52% και τα ζωικά προ-
ϊόντα αντιπροσώπευαν το 43%
της συνολικής γεωργικής αξίας
παραγωγής.
Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα στον
τομέα της φυτικής παραγωγής τα
σιτηρά καταλαμβάνουν ποσοστό
8% της αξίας παραγωγής, ενώ τα
οπωροκηπευτικά φτάνουν το 39%
της αξίας παραγωγής. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αντί-
στοιχα ποσοστά είναι: σιτηρά με
ποσοστό 13% και οπωροκηπευτικά
με ποσοστό 21% της αξίας παρα-
γωγής.
Εκτός από τη χώρα μας, τα προϊόντα
φυτικής παραγωγής καταλαμβά-

νουν μεγάλο ποσοστό της συνο-
λικής γεωργικής αξίας παραγωγής
στη Ρουμανία (73%) και στη Βουλ-
γαρία (65%). Αντίθετα, ο τομέας
της ζωικής παραγωγής είναι ιδι-
αίτερα σημαντικός στην Ιρλανδία
(70%), στη Δανία (63%) και στη
Φινλανδία (60%). 

Οι «πρωταθλητές»
Η Γαλλία και η Γερμανία παράγουν
σχεδόν το 40% των σιτηρών στην

ΕΕ, με τη Γαλλία να είναι ο μεγα-
λύτερος παραγωγός, με παραγωγή
67,3 εκατ. τόνους (22% συνολικής
παραγωγής ΕΕ). Ακολουθούν:
Γερμανία: 47,8 εκατ. τόνοι (πο-

σοστό 16%)
Πολωνία: 28,5 εκατ. τόνοι (πο-

σοστό 9%)
Ισπανία: 25,4 εκατ. τόνοι (ποσο-

στό 8%)
Ρουμανία: 20,9 εκατ. τόνοι (πο-

σοστό 7%)

Βρετανία: 20 εκατ. τόνοι (ποσοστό
7%)

Σε ό,τι αφορά τις πρωτιές και τα
ποσοστά παραγωγής για άλλα
γεωργικά προϊόντα φυτικής πα-
ραγωγής, με παραγωγή 5,2 εκατ.
τόνων η Ιταλία αντιπροσωπεύει
πάνω από το ένα τρίτο (35%) της
παραγωγής της τομάτας στην ΕΕ
(14,9 εκατ. τόνοι). Ακολουθούν:
Ισπανία με 3,8 εκατ. τόνους (25%),
Πορτογαλία με 1,2 εκατ. τόνους

(8%) και Ελλάδα με 1 εκατ. τόνους
(7%).
Σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής
κρεμμυδιών της ΕΕ (5,7 εκατ. τό-
νοι) καταγράφηκε στην Ολλανδία
(1,3 εκατ. τόνοι ή 23%) και στην
Ισπανία (1,2 εκατ. τόνοι ή 21%). 
Επίσης, η παραγωγή μήλων στην
ΕΕ ανήλθε σε 12 εκατ. τόνους το
2013, εκ των οποίων το 26% (3,1
εκατ. τόνοι) παρήχθησαν στην
Πολωνία, το 18% στην Ιταλία (2,2
εκατ. τόνοι ) και 17% στη Γαλλία
(2,1 εκατ. τόνοι).

Προϊόντα ζωικής 
παραγωγής

Η Γερμανία ήταν το 2013 ο μεγα-
λύτερος παραγωγός χοιρινού
κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
με παραγωγή 5,5 εκατ. τόνων
που αντιστοιχεί στο 25% του συ-
νόλου της ΕΕ, ενώ ακολουθεί η
Ισπανία (3,4 εκατ. τόνοι ή 16%).
Η Γαλλία ήταν ο κύριος παραγωγός
κρέατος βοοειδών (1,4 εκατ. τόνοι
ή 19% της συνολικής παραγωγής
της ΕΕ) και κρέατος πουλερικών
το 2013. Γαλλία, Ηνωμένο Βασί-
λειο και Πολωνία παράγουν το
40% της συνολικής παραγωγής
κρέατος πουλερικών της ΕΕ. 
Τέλος, για το αγελαδινό γάλα η
Γερμανία (31,3 εκατ. τόνοι, 20%
της συνολικής παραγωγής της
ΕΕ) και η Γαλλία (24,4 εκατ. τόνοι,
16% της συνολικής παραγωγής
της ΕΕ) ήταν με διαφορά οι δύο
κύριοι παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2013.

Πώς μοιράζονται τα ποσοστά φυτικής και ζωικής παραγωγής

Η παγκόσμια κατανάλωση λιπασμάτων
θα αυξηθεί κατά 1,8% το χρόνο μέχρι
το 2018, σύμφωνα με νέα έκθεση του
FAO με θέμα τις «παγκόσμιες τάσεις
των λιπασμάτων και τις προοπτικές έως
το 2018», η οποία δόθηκε πρόσφατα
στην δημοσιότητα. 
Ταυτόχρονα, «η συνολική προσφορά λι-
πασμάτων, ενδιάμεσων και πρώτων

υλών θα αυξηθεί περαιτέρω», αναφέρει
η έκθεση του FAO. Καθώς η παραγωγή
λιπασμάτων θα ξεπεράσει την κατανά-
λωση, θα αυξηθεί η δυνατότητα παγκό-
σμιας ισορροπίας (τεχνικός όρος μέτρησης
του διαθέσιμου πάνω από την πραγματική
ζήτηση) στα τρία βασικά λιπάσματα (νι-
τρικά, φωσφορικά και κάλιο).
Επίσης, η παγκόσμια κατανάλωση νι-

τρικών λιπασμάτων (που είναι τα πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενα) σύμφωνα
με το FAO εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά
1,4% κάθε χρόνο μέχρι το 2018, ενώ
για τα φωσφορικά θα αυξηθεί 2,2% και
για το κάλιο 2,6%. Συγκριτικά, η προ-
σφορά για τα τρία αυτά βασικά λιπάσματα
αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7%, 2,7%
και 4,2% ετησίως, αντίστοιχα, για το

καθένα από αυτά, με βάση τις εκτιμήσεις
του FAO.
Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι ο FAO
σε αυτή την έκθεση δεν προβλέπει τις
μελλοντικές τιμές των λιπασμάτων, αλλά
σημειώνει ότι οι τιμές τους, μετά από
μια άνοδο το 2011, ήταν γενικά σε χα-
μηλότερες τιμές στα μέσα του 2014 σε
σύγκριση με το 2010.

Αυξάνεται συνεχώς η κατανάλωση λιπασμάτων

Ισορροπία μεταξύ 
φυτικής και ζωικής 

παραγωγής
Οι χώρες στις οποίες είναι εξίσου σημαντικοί
οι τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής
είναι:

ΧΩΡΑ
ΦΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ

ΖΩΙΚΗ
ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ

Γερμανία 47% 49%
Σλοβενία 50% 48%
Σουηδία 46% 48%
Λετονία 50% 47%
Κύπρος 52% 48%
Πολωνία 47% 51%
Λουξεμούργο 47% 52%
Ολλανδία 48% 42%



12 παραγωγή
www.paragogi.net

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πιο ανθεκτικές στις οικονομικές κρίσεις
εμφανίζονται οι συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις, καταφέρνοντας να αυξήσουν
τον τζίρο τους ακόμη και σε δύσκολες
συνθήκες, ωφελώντας έτσι και την
εθνική οικονομία. 

Τα παραπάνω επισήμανε ο δημοσιογράφος
Δημήτρης Μιχαηλίδης, μέλος της Πρω-
τοβουλίας Συνεργασίας για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΠΡΩΣΚΑΛΟ)
και του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού
BiosCOOP, επικαλούμενος μελέτη του Διε-
θνούς Γραφείου Εργασίας-ILO (2012). 
Μιλώντας σε εκδήλωση του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ο κ. Μιχαηλίδης
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή
των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην
υπέρβαση κρίσεων, όπως συνέβη στη Φιν-
λανδία κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και στην ανατολική Γερμανία μετά
την πτώση του τείχους. Πρόσθεσε, δε, ότι
εν έτει 2013 η Κομισιόν εξέδωσε το εγ-
χειρίδιο για την κοινωνική οικονομία και
επιχειρηματικότητα «ακριβώς επειδή διέ-
γνωσε την τάση», ενώ κατά καιρούς το
Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει κανονισμούς
και οδηγίες που αφορούν τη στήριξη της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
«Κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να
υπάρξει παντού» τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης,
προσθέτοντας ότι «επειδή κανένας δεν θα
έρθει να ρίξει στην Ελλάδα τα λεφτά που
χρειάζονται για να καταπολεμηθεί η ανεργία,
ένας τρόπος για να βελτιωθεί η κατάσταση
είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ας
αξιοποιήσουμε τον ανενεργό εξοπλισμό
των εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων
για να ξεκινήσουν τέτοιες επιχειρήσεις.
Τις αίθουσες των θεάτρων, που λειτουργούν
μόνο μία μέρα την εβδομάδα. Τις παρατη-
μένες βιοτεχνίες και βιομηχανίες με τον
εξοπλισμό τους. Θα δημιουργηθούν αμέσως
θέσεις εργασίας».

Ξεχάστε τις κρατικές 
επιχορηγήσεις

Από την πλευρά του, ο οικονομολόγος
και τεχνικός σύμβουλος του Δικτύου Κοι-
νωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

(Κοιν.Σ.Επ) Αθανάσιος Μπελίδης, ξεκαθάρισε
ότι αυτές έχουν καθαρά κοινωνικό χαρα-
κτήρα και όσα κέρδη παράγουν πρέπει να
επανεπενδύονται υποχρεωτικά στην επι-
χείρηση και στη δημιουργία απασχόλησης.
Ξεκαθάρισε, δε, ότι όποιος ενδιαφέρεται
να ιδρύσει μια Κοιν.Σ.Επ δεν θα πρέπει να
ξεκινήσει με στόχο την επιδότηση οποι-
ασδήποτε μορφής. 
Συγκεκριμένα, είπε «ναι» στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα αν οι ενδιαφερόμενοι
είναι διατεθειμένοι να αντικαταστήσουν
την έλλειψη αρχικών κεφαλαίων με εν-
τατική δουλειά, να αναλάβουν το λογικό
ρίσκο που απαιτείται, να διαθέτουν έστω
ένα μικρό κεφάλαιο εκκίνησης, να έχουν
αποφασίσει ότι μπορούν να συνεργάζονται
με άλλους, να είναι διατεθειμένοι να βγουν
έξω για να πουλήσουν αυτό που παράγουν
και να... ξεγράψουν τις κρατικές επιχορη-
γήσεις. 

Η Μυγδονία και οι… 
πιγκουίνοι

Μιλώντας για τα οφέλη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, η Στέλλα Γκουδίνο-
γλου, από τη «Μυγδονία – Κοιν.Σ.Επ»,
έφερε ως παράδειγμα τους… πιγκουίνους,
οι οποίοι στις μεγάλες χιονοθύελλες συγ-
κεντρώνονται όλοι μαζί σαν μία συμπαγής
μπάλα. Δεν μετακινούνται αλλά κινούνται

τοπικά, από μέσα προς τα έξω, για να
εναλλάσσονται τα μέλη της ομάδας και
να μπορούν να μένουν όλα ζεστά. Σε αν-
θρώπινους όρους, αντιμετωπίζουν τις δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες και την επιβίωση
με κοινωνική αλληλεγγύη. 
«Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει απαραίτητα
να έχουν καλή χημεία, κοινούς στόχους,
κοινή κουλτούρα, συνεργατικότητα, δήλωση
των προθέσεων τους εξ αρχής, τήρηση
ενός άγραφου συμβολαίου ηθικής. Η έλ-
λειψη αυτών δημιουργεί προβλήματα συ-
νεργασίας», είπε χαρακτηριστικά. 

Εφορίες και δήμοι 
δεν βοηθούν

Η κ. Γκουδίνογλου τόνισε ότι δεν υπάρχει
ακόμη πλήρης ενημέρωση του δημόσιου
τομέα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
των Κοιν.Σ.Επ, με αποτέλεσμα να δημι-
ουργούνται λειτουργικά προβλήματα,
π.χ. στις εφορίες και τους δήμους. «Δεν
υπάρχει ενημέρωση της τοπικής αυτο-
διοίκησης για την σημαντικότητα της δη-
μιουργίας των Κοιν.Σ.Επ και της συμβολής
τους στην τοπική ανάπτυξη. Δεν υπο-
στηρίζονται όσες δημιουργούνται και γί-
νεται προσπάθεια εκμετάλλευσης και
ομηρίας ανέργων από αρκετούς δήμους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αμφισβητείται
ο θεσμός», κατέληξε.

Έως την Τρίτη 28 Απριλίου έχουν προθεσμία οι ενδια-
φερόμενοι για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο
πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος
LEADER που δημοσίευσε η Αναπτυξιακή Ολυμπίας
ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ).
Στο πλαίσιο της προκήρυξης περιλαμβάνονται οι δράσεις
που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές, σε δήμους και σε
άλλους δημόσιους φορείς. Η δημόσια δαπάνη που
αφορά τη συγκεκριμένη προκήρυξη ανέρχεται σε 1,2
εκατ. ευρώ περίπου. Ορισμένες από τις δράσεις του
Προγράμματος είναι:

Υπομέτρο 123 – 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Στο μέτρο αυτό χρηματοδοτούνται μεταποιητικές μονάδες
αγροτικών προϊόντων (τυροκομεία, ελαιοτριβεία ,
σφαγεία, συσκευαστήρια κ.λπ.). Συγκεκριμένα, χρη-
ματοδοτείται η ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση,
ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Το ποσοστό επι-
χορήγησης φτάνει το 50% και το μέγιστο ύψος επένδυσης
τις 500.000 ευρώ.

Υπομέτρο 312 – 
Στήριξη δημιουργίας & ανάπτυξης ΠΜΕ (Δρά-
ση L312.1: Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονι-
σμοί βιοτεχνικών μονάδων)
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ιδρύσεις, επε-
κτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
(μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης.) Το ποσοστό επιχορήγησης
φτάνει το 60% και το μέγιστο ύψος επένδυσης τις
300.000 ευρώ.

Υπομέτρο 323 – 
Διατήρηση & αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών,
όπως βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την
προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας,
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ και Νομικά τους Πρόσωπα, Επι-
μελητήρια και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικοί. Το
ποσοστό επιχορήγησης φτάνει το 100%.

Περιοχές του προγράμματος
Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
αποτελούν οι Δημοτικές Ενότητες: Ανδραβίδας,
Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Βώ-
λακος, Ιάρδανου, Κάστρου Κυλλήνης, Λεχαινών,
Τραγανού, Πύργου (εκτός από ΔΚ Πύργου), Αμαλιάδας
(εκτός από ΔΚ Αμαλιάδας), Γαστούνης (εκτός από
τις περιοχές εντός σχεδίου της ΔΚ Γαστούνης),
Ζαχάρως (εκτός από τις ΤΚ Αρτέμιδας, Καλλίδονας,
Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Σμέρνας, Τα-
ξιαρχών, Ροδινά, Χρυσοχωρίου) και Σκιλλούντος
(εκτός από τις ΤΚ Γραίκα, Πλατιάνα, Τρυπητή).
Το πλήρες υλικό της Προκήρυξης καθώς και τους
φακέλους υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθούν,
μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από
τα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στα Κρέστενα (τηλ. 2625024990)
ή να το κατεβάζουν από την ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ.

«Απάντηση» στην κρίση 
οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση 
μέσω LEADER 

στην Ηλεία



Σημαντικές ρυθμίσεις για το
νέο καθεστώς αδειών φύτευ-
σης προβλέπονται στο σχέδιο
κανονισμού εκτελεστικής πρά-
ξης που είναι υπό έκδοση και
καθορίζει τις διαδικασίες χο-
ρήγησης αδειών.
Παράλληλα, το σχέδιο δημιουργεί
μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με
τις υποχρεώσεις των κρατών-
μελών της ΕΕ, ειδικότερα για το
πρώτο έτος εφαρμογής, από
1/1/2016, και τις ημερομηνίες
κοινοποιήσεων εντός του 2015.
Από τα σημαντικότερα θέματα
που θίγονται στο σχέδιο εκτελε-
στικού κανονισμού είναι αυτό
που αφορά την υποχρέωση δή-
λωσης των αμπελουργών που
κατέχουν «Δικαιώματα Φύτευ-
σης», τα οποία δεν θα χρησιμο-
ποιήσουν έως 31/12/2015. Τα δι-
καιώματα αυτά «περιέρχονται»
στο μεταβατικό καθεστώς, που
πιθανόν θα ισχύσει έως το 2020,
και μετατρέπονται αυτόματα σε
«Άδειες Φύτευσης».
Σύμφωνα με το σχέδιο εκτελε-
στικού κανονισμού, οι αμπελουρ-
γοί κάτοχοι Δικαιωμάτων Φύ-
τευσης, οφείλουν από τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2015 να υποβάλλουν
αιτήσεις για τη μετατροπή Δι-
καιωμάτων Φύτευσης σε Άδειες
Φύτευσης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 68 (1) του ΚΑΝ(ΕΕ)
1308/2013.
Το ίδιο ισχύει και για τα Δικαιώ-
ματα Φύτευσης που είναι απο-
θηκευμένα και, συνεπώς, μη δια-
νεμηθέντα στο Εθνικό Αποθεμα-
τικό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Όπως επισημαίνει σε σχόλιο της
η ΚΕΟΣΟΕ, έχει σε όλους τους
τόνους αναδείξει ένα διαφορετικό
πρόβλημα: τον κίνδυνο, δηλαδή,
απώλειας δικαιωμάτων φύτευσης
μιας άλλης κατηγορίας δικαιω-
μάτων, που βάσει Αμπελουργικού
Μητρώου κατέχουν αμπελουργοί,
όταν οι τελευταίοι έχουν εγκα-

ταλείψει την αμπελοκαλλιέργεια
και είτε προβαίνουν σε διαφορε-
τική καλλιέργεια είτε υφίσταται
ο παλαιός αμπελώνας που δεν
καλλιεργείται, είτε οι εκτάσεις
που ήταν φυτεμένες με αμπέλια
έχουν εκριζωθεί και είναι χέρ-
σες.
Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιώ-
ματα –κατά την εκτίμηση της
ΚΕΟΣΟΕ– έχουν μετατραπεί σε
αδρανή δικαιώματα, αφού η επα-
νενεργοποίησή τους μέσω ανα-
διάρθρωσης των αμπελώνων
(σ.σ. όταν υφίσταται αμπελώνας)
προϋποθέτει υποβολή επί δυο
έτη Δήλωσης Συγκομιδής (γε-
γονός που ίσως τελικά δεν απο-
τελεί εμπόδιο). Η διάσωση Δι-
καιωμάτων Φύτευσης στην πε-
ρίπτωση αλλαγής καλλιέργειας
(π.χ. εκρίζωση αμπέλων και φύ-

τευση ελαιοδένδρων) ή χέρσων
εκτάσεων, μπορεί να γίνει μόνο
με την εισφορά τους στο Εθνικό
Αποθεματικό.

Τι δείχνει η πρόσφατη
εμπειρία

Η εμπειρία του προηγούμενου
χρονικού διαστήματος κατέδειξε
ότι παρά τις ενημερώσεις των
αμπελουργών, προκειμένου οι
τελευταίοι να εισφέρουν τα «αδρα-
νή δικαιώματα» τους στο Εθνικό
Αποθεματικό, με ταυτόχρονη δέ-
σμευση του κράτους να τους τα
επαναχορηγήσει κατά προτεραι-
ότητα, δεν λειτούργησε εξαιτίας
της δυσπιστίας των αμπελουρ-
γών.Ανεξάρτητα, όμως, από τις
καταληκτικές ημερομηνίες και
τον καθορισμό των λεπτομερειών
για το μεταβατικό καθεστώς των

δικαιωμάτων φύτευσης, ώστε
αυτά να μετατραπούν σε άδειες
φύτευσης, πάντοτε θα υπάρχει ο
κίνδυνος της απώλειας αυτών
των αδρανών Δικαιωμάτων στην
περίπτωση που δεν θα εισφερθούν
στο Εθνικό Αποθεματικό. 
Ο εκτελεστικός κανονισμός στο
σημείο αυτό αναφέρει: «Μετά την
επαλήθευση ότι τα δικαιώματα
φύτευσης, για τα οποία έχει ζη-
τηθεί η μετατροπή σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2, εξα-
κολουθούν να ισχύουν, τα κρά-
τη-μέλη χορηγούν τις άδειες αυ-
τόματα. Το χρονικό διάστημα με-
ταξύ της υποβολής της αίτησης
για τη μετατροπή και τη χορήγηση
των αδειών δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τους τρεις μήνες. Ωστόσο,
όταν η αίτηση έχει υποβληθεί
πριν από την 31η Δεκεμβρίου
2015, η περίοδος τριών μηνών
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016». 

Στο Εθνικό
Αποθεματικό 

έως 31/7
Σε συνομιλίες που είχε η ΚΕΟΣΟΕ
με το αρμόδιο τμήμα Αμπέλου
διατυπώθηκε η επείγουσα ανα-
γκαιότητα να εισφερθούν τα
«αδρανή» δικαιώματα στο Εθνικό
Αποθεματικό έως 31 Ιουλίου
2015, προκειμένου το υπουργείο
να διασφαλίσει την ύπαρξή τους
με βάση τις προβλεπόμενες χρο-
νικές διαδικασίες.
Υπάρχει, συνεπώς, μια κατεπεί-
γουσα ανάγκη ενημέρωσης και
κινητοποίησης του αμπελουργικού
πληθυσμού που κατέχει τέτοια
«αδρανή» δικαιώματα, ώστε με
κίνητρα (π.χ. να έχουν προτεραι-
ότητα να λάβουν αντίστοιχες άδει-
ες φύτευσης εντός τριετίας) να
τα εισφέρουν στο Εθνικό Απο-
θεματικό, με αποτέλεσμα τη διά-
σωσή τους.
Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπ’ όψιν
και του νέου υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης.
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Τι ισχύει με το νέο καθεστώς αδειών φύτευσης
Πρόβλημα με τα «αδρανή δικαιώματα» των αμπελουργών

Ένα άλλο θέμα που ουσιαστικά
προσθέτει το σχέδιο εκτελεστικού
κανονισμού, αφορά την διαδι-
κασία χορήγησης άδειας φύ-
τευσης μετά από αναφύτευση
(με προηγούμενη εκρίζωση). Οι
αιτήσεις για χορήγηση τέτοιων
αδειών για αναφυτεύσεις [άρθρο
66(1) ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/13] μπορούν
να υποβάλλονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, εντός του
οποίου πραγματοποιείται η εκρί-
ζωση.
Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν
να αποφασίσουν ότι η υποβολή
των αιτήσεων για τη χορήγηση
αδειών για τις αναφυτεύσεις
μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος
της δεύτερης αμπελουργικής
περιόδου, που έπεται εκείνης
κατά την οποία η εκρίζωση έλαβε
χώρα. Σε περίπτωση που δεν
τηρούνται οι εν λόγω χρονικές
περίοδοι, τα κράτη-μέλη δεν
χορηγούν άδεια για την επανα-
φύτευση.
Κατά συνέπεια, η ισχύς των
αδειών φύτευσης που προκύ-
πτουν από αναφύτευση θα διαρκεί
επί δυο έτη επιπλέον.

Άδεια μετά την
αναφύτευση

Η ΚΕΟΣΟΕ επισημαίνει τον κίνδυνο απώλειας
δικαιωμάτων φύτευσης για την κατηγορία
δικαιωμάτων που κατέχουν αμπελουργοί, οι
οποίοι έχουν εγκαταλείψει την
αμπελοκαλλιέργεια

▶
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Με εμπλουτισμό των σειρών των τσι-
γάρων της και με τη δημιουργία νέων
σημάτων για την Ελλάδα και το εξω-
τερικό, ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης
ξαναβάζει τη θρακιώτικη καπνοβιομη-
χανία ΣΕΚΑΠ γερά στο παιχνίδι.

Για τον εμπλουτισμό της οικογένειας των
ΒF, της σειράς με το bio-filter, με την οποία
η ΣΕΚΑΠ είχε φέρει επανάσταση στην κα-
πνοβιομηχανία πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες,
ετοιμάζεται η θρακιώτικη καπνοβιομηχανία
που εδώ και ένα χρόνο έχει περάσει στον
όμιλο επιχειρήσεων του επιχειρηματία Ιβάν
Σαββίδη.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Voria.gr, μετά
τις αλλαγές στη σειρά των GR International
–μία από τις τρεις βασικές σειρές της–, η
ΣΕΚΑΠ κάνει σκέψεις για να εμπλουτίσει
την οικογένεια των BF με ΒF Slim, ενώ για
το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο πιθα-
νότατα, η εταιρεία ετοιμάζεται να βγει με
νέα προϊόντα στην αγορά, χωρίς όμως να
κάνει περισσότερες αποκαλύψεις σε αυτή
τη φάση. Ο Ιβάν Σαββίδης, που έχει ολο-
κληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση για
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας κατά 25 εκατ. ευρώ, ελέγχει πλέον
μέσω της Donskoy Tabak το 94,5% της ΣΕ-
ΚΑΠ, ενώ ο Συνεταιρισμός των Εργαζομένων
κατέχει ποσοστό άνω του 4%, με το ποσοστό
των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
να είναι κάτω από το 1%.
Σε αυτό τον έναν χρόνο που η ΣΕΚΑΠ πέρασε
στη διοίκηση Σαββίδη, αποδεικνύεται πως
πράγματι ο επιχειρηματίας έχει σκοπό να
ξαναβάλει τη θρακιώτικη καπνοβιομηχανία
γερά στο παιχνίδι.
«Από το Νοέμβριο του 2013 υλοποιούμε
ένα σχέδιο ταξινόμησης των σημάτων μας
και εμπλουτισμού του προϊοντικού μας
μείγματος, επιδιώκοντας βελτίωση των
μεριδίων μας στην εσωτερική αγορά και
παράλληλη αύξηση των εξαγωγών, στο
πλαίσιο του Ομίλου, παράγοντας πλέον για
τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και των Βαλ-
κανίων, ενώ στοχεύουμε και σε αγορές της
Αφρικής, Κεντρικής Αμερικής  και της
Ασίας», αποκάλυψε στη Voria.gr o υπεύθυνος
Μάρκετινγκ της βιομηχανίας, Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος.

Ένας χρόνος αλλαγών
Σε αυτόν τον ένα χρόνο, η παραγωγική ανά-
ταξη της ΣΕΚΑΠ έδωσε αποτελέσματα. Η
αρχή έγινε το Νοέμβριο του 2013, με το
λανσάρισμα στην αγορά του κομμένου
καπνού Old Town 17gr, σε δύο τύπους,
κίτρινο και μπλε, αξιοποιώντας παράλληλα
και ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η
περιοχή, την ιστορία της παλιάς πόλης της
Ξάνθης. Ακολούθησαν, τον Ιανουάριο του
2014, ο εμπλουτισμός της σειράς GR Inter-
national με τα 100άρια (κόκκινο και μπλε),
τον Φεβρουάριο του 2014 η προϊοντική
επέκταση του BF, επίσης σε 100άρια, μπλε
και ασημί, και τον Μάρτιο το λανσάρισμα
στην αγορά του Kiss slim, σε βιολετί και
μπλε. Στην παρούσα φάση, η εταιρεία προ-
χωρά στην αλλαγή design συσκευασίας για
μία από τις βασικότερες μάρκες της, το GR
Inter 23 (κόκκινο, μπλε, γκρι και λευκό).
Θα ακολουθήσει η αλλαγή design συσκευα-
σίας και για τα GR Slims, μπλε και λευκό.
Να σημειώσουμε ότι η ΣΕΚΑΠ έχει τρεις
βασικές σειρές –«οικογένειες»– τσιγάρων,

τα GR, τα BF και τα Cooper. Μένει να δούμε
αν οι αλλαγές θα αγγίξουν και τα Cooper.

Νέα σήματα για τις αγορές
του εξωτερικού

Ωστόσο, όλη αυτή η αναδιοργάνωση περι-
λαμβάνει και νέα σήματα για τις αγορές του
εξωτερικού. Έτσι, η ΣΕΚΑΠ παράγει πλέον
και το Asmoloff, κόκκινο και μπλε, το Donskoy
Tabak, το Continent slims, το Aroma Rich
winegrape και άλλα σήματα της Donskoy
Tabak για τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
Για τις αγορές αυτές έβγαλε και ένα νέο
σήμα, το ABSOLUT, black και silver, ενώ
έχει προχωρήσει και σε επανασχεδίαση πα-
κέτου στο BROOKS, που επίσης διαθέτει
στη φαρέτρα της.
Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Σαββίδη έχει
προχωρήσει σε συνεργασία με την αιγυπτιακή
Eastern Tobacco Company, από την οποία
αναμένεται να ωφεληθεί και η ΣΕΚΑΠ.
Σε επίπεδο πωλήσεων, η εταιρεία στην εσω-
τερική αγορά καταγράφει τη μείωση που
εμφανίζουν και οι υπόλοιποι του κλάδου,
δηλαδή της τάξης του 10%. Βεβαίως, τα
μερίδιά της είχαν υποστεί δραματική μείωση
μετά το Σεπτέμβριο του 2011, εξαιτίας της
κατάπτωσης των εγγυητικών που την ανάγ-
κασαν τότε να βγει από την αγορά.
«Με την έμφαση που έχουμε δώσει στις
εξαγωγές, σχεδόν ισοσκελίζεται η απώλεια
του 10% στην εσωτερική αγορά, ενώ βε-
βαίως ο κύριος στόχος είναι η ανάκαμψη
της εταιρείας τόσο στο εσωτερικό αλλά
και στη διεθνή αγορά», καταλήγει ο κ. Πα-
παδόπουλος.

Νέα προϊόντα για Ελλάδα και εξωτερικό
από τη ΣΕΚΑΠ 

Σε συνολικά 20.042 άδειες διαμονής για εποχική εργασία
και ως αλιεργάτες, πολιτών τρίτων χωρών, για τα έτη
2015 και 2016, καθορίζει τον αριθμό σχετική Υπουργική
Απόφαση για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, θεσπίζοντας
παράλληλα και όριο, ανάλογα με την καλλιέργεια.
Όπως σημειώνεται στην Απόφαση, η θεώρηση εισόδου
για τους εποχιακά απασχολούμενους είναι ισόχρονη με τη
διάρκεια της απασχόλησης όπως προκύπτει από τη σχετική
σύμβαση εργασίας, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6
μήνες.  Η θεώρηση εισόδου των αλιεργατών είναι ισόχρονη
με τη διάρκεια της απασχόλησης όπως προκύπτει από τη
σχετική σύμβαση εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει
του 11 μήνες.

Ο όμιλος Σαββίδη 
έχει προχωρήσει 
σε συνεργασία με 
την αιγυπτιακή Eastern
Tobacco Company, 
από την οποία
αναμένεται να 
ωφεληθεί και η ΣΕΚΑΠ

▶

Στους 20.000 οι εποχικοί εργάτες



Ευρεία σύσκεψη για να προχωρήσει
άμεσα η κατάρτιση των προσωρινών
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή
καταβολή των επιδοτήσεων προς
τους κτηνοτρόφους, πραγματοποι-
ήθηκε  υπό την προεδρία του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Βαγγέλη Αποστόλου. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της
Δασικής Υπηρεσίας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του
ΓΕΩΤΕΕ και των κτηνοτροφικών ορ-
γανώσεων ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής
Κτηνοτροφίας) και ΠΕΚ (Πανελλήνια
Ένωση Κτηνοτροφίας).
Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή
Υπουργού συστήθηκε Επιτροπή στην
οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι φορείς και η οποία θα ξεκινήσει
τις εργασίες της άμεσα. Έργο της Επι-
τροπής είναι να καταγράψει τα διαθέσιμα
στοιχεία (δασικοί χάρτες σε 21 Νομούς
και σε συνολική έκταση 67 εκατ. στρεμ-

μάτων, χαρτογραφικά υπόβαθρα του
ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν δημιουργηθεί για
τις ανάγκες του ΟΣΔΕ κ.λπ.) και να
ορίσει χρονοδιαγράμματα και προϋπο-
λογισμούς.
«Δυστυχώς, στο θέμα των βοσκοτόπων,
ένα θέμα που κυριολεκτικά καίει τους
Έλληνες κτηνοτρόφους, υπήρξε μια
απολύτως αναποτελεσματική και στρε-
βλή διαχείριση τα τελευταία χρόνια.
Δουλειά μας, όμως, τώρα είναι να σπεύ-
σουμε να καλύψουμε το κενό και να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις,
ώστε οι κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν

τις κοινοτικές ενισχύσεις και να διευ-
κολυνθούν να παραμείνουν στο επάγ-
γελμά τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Αποστόλου και συμπλήρωσε: «Είναι
προφανές ότι το Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης θα έχει την ευθύνη
για την έγκαιρη κατάρτιση των προ-
σωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βό-
σκησης, ωστόσο το έργο αυτό θα πραγ-
ματοποιηθεί με τη συνεργασία των εμ-
πλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών, των
ίδιων των κτηνοτρόφων και κυρίως
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που
μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο».
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Επιτροπή θα διερευνήσει τις λύσεις 
για τα βοσκοτόπια

Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 μπορούν
να λάβουν άδεια εγκατάστασης όσοι
διαθέτουν κτηνοτροφική εγκατάσταση
χωρίς άδεια, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, αλλιώς δεν μπορούν να εν-
ταχθούν στις αγροπεριβαλλοντικές ενι-
σχύσεις (βιολογική κτηνοτροφία, εξι-
σωτική κ.λπ.). Στις κτηνοτροφικές εγ-
καταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η
έκδοση άδειας οικοδομής περιλαμβά-
νονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οι-
κοδομικής αδείας ή απόφαση εξαίρεσης
από την κατεδάφιση ή δήλωση αυθαι-
ρέτου. Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας εγκατάστασης πρόχειρων κα-
ταλυμάτων ζώων είναι τα εξής:
3Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυ-

τότητας
3Απλή φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας

(συμβόλαιο, μίσθωμα διάρκειας άνω

της 10ετίας, χρησιδάνειο, παραχω-
ρητήριο αναδασμού, ενοικιαστήριο
από το TAXIS ή Ε9 με Υ.Δ.)

3Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης ΟΣΔΕ 2014 E1 (που
να φαίνονται τα ζώα)

3Φωτογραφίες της σταβλικής εγκα-
τάστασης. Τοπογραφικό – διάγραμμα
κάλυψης – 2 Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 και

1:50.000 με προσαρτημένο τον πίνακα
ελαχίστων αποστάσεων.

Τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας
εγκατάστασης με έκδοση οικοδομικής
άδειας είναι: 
3Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυ-

τότητας 
3Τίτλοι ιδιοκτησίας (όπως συμβολαι-

ογραφικό έγγραφο από το οποίο προ-
κύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επι-
καρπίας, με πρόσφατο πιστοποιητικό
μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθη-
κοφυλακείο) 

3Συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης 
3Απόφαση παραχώρησης 
3Απόφαση ενοικίασης 
3Απλό ενοικιαστήριο από το TAXIS 
3Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής

εκμετάλλευσης 
3Φωτογραφίες της σταβλικής εγκα-

τάστασης.

Μέχρι 11 Μαρτίου η προθεσμία 
για τις κτηνοτροφικές άδειες

Στην Αργολίδα ξεκινά η υλοποίηση του πρώτου κτηνοτροφικού
πάρκου, το οποίο είναι ένα από τα 10 που σχεδιάζονται να
δημιουργηθούν στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας που είχε
παρουσιάσει ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεώργιος Ζέρβας, τον περασμένο Απρίλιο.
Εν αναμονή της εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων
λειτουργίας για τα κτηνοτροφικά πάρκα –που ανακοίνωσε
πρόσφατα ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, στα πλαίσια της 9ης Zoote-
chnia– ο Δήμος Ερμιονίδος απηύθυνε κάλεσμα για συνεργασία
στους κτηνοτρόφους της περιοχής.
Σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα, το πιλοτικό σχέδιο του κτηνο-
τροφικού πάρκου προϋποθέτει έναν ομαδικό χώρο σταβλισμού
αιγοπροβάτων από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι
θα έχουν αυτονομία (ατομικό στάβλο) αλλά θα χρησιμοποιούν
κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται:
3χαμηλότερο κόστος παραγωγής (μικρότερες τιμές αγοράς
ζωοτροφών), 
3 συνεργασίες πώλησης προϊόντων,
3 καλύτερη ποιότητα προϊόντων, που θα μπορούσε να
προκύψει και λόγω της δωρεάν παρεχόμενης επιστημονικής
βοήθειας από κτηνιάτρους και γεωπόνους. 
Παράλληλα, θα προωθηθεί η επέκταση της δραστηριότητάς
του, με την ίδρυση και λειτουργία ενός τυροκομείου και
την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ύπαρξη ικανού αριθμού
κτηνοτρόφων που αποδεδειγμένα επιθυμούν την εγκατάσταση
των μονάδων τους στο χώρο, αποτελεί υποχρέωση ώστε
να καλυφθούν οι δαπάνες πρόσβασης στη συγκεκριμένη
περιοχή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το κόστος
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ. Ζέρβα, το κόστος εγκατάστασης
για έναν παραγωγό με 500 κεφαλές φτάνει τα 820 ευρώ
ανά κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να
«ρίξει» 410.000 ευρώ για κτηριακό και γεωργικό εξοπλισμό,
ενώ το κόστος για το κτηνοτρόφο αν ενταχθεί στο κτηνο-
τροφικό πάρκο (2.500 κεφαλές) φτάνει τα 540 ευρώ, εκ
των οποίων τα 108 ευρώ (20%) θα προέρχονται από ίδια
κεφάλαια, το 50% από Κοινοτικούς-Εθνικούς πόρους και
το 30% από δανεισμό.

Στην Αργολίδα 
το πρώτο 

κτηνοτροφικό πάρκο
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Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης,
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απολύτως αναποτελεσματική και στρε-
βλή διαχείριση τα τελευταία χρόνια.
Δουλειά μας, όμως, τώρα είναι να σπεύ-
σουμε να καλύψουμε το κενό και να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις,
ώστε οι κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν

τις κοινοτικές ενισχύσεις και να διευ-
κολυνθούν να παραμείνουν στο επάγ-
γελμά τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Αποστόλου και συμπλήρωσε: «Είναι
προφανές ότι το Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης θα έχει την ευθύνη
για την έγκαιρη κατάρτιση των προ-
σωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βό-
σκησης, ωστόσο το έργο αυτό θα πραγ-
ματοποιηθεί με τη συνεργασία των εμ-
πλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών, των
ίδιων των κτηνοτρόφων και κυρίως
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που
μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο».
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διαθέτουν κτηνοτροφική εγκατάσταση
χωρίς άδεια, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, αλλιώς δεν μπορούν να εν-
ταχθούν στις αγροπεριβαλλοντικές ενι-
σχύσεις (βιολογική κτηνοτροφία, εξι-
σωτική κ.λπ.). Στις κτηνοτροφικές εγ-
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νονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
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ταλυμάτων ζώων είναι τα εξής:
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3Απλή φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας

(συμβόλαιο, μίσθωμα διάρκειας άνω

της 10ετίας, χρησιδάνειο, παραχω-
ρητήριο αναδασμού, ενοικιαστήριο
από το TAXIS ή Ε9 με Υ.Δ.)

3Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης ΟΣΔΕ 2014 E1 (που
να φαίνονται τα ζώα)

3Φωτογραφίες της σταβλικής εγκα-
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Σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα, το πιλοτικό σχέδιο του κτηνο-
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κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους.
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3χαμηλότερο κόστος παραγωγής (μικρότερες τιμές αγοράς
ζωοτροφών), 
3 συνεργασίες πώλησης προϊόντων,
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την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ύπαρξη ικανού αριθμού
κτηνοτρόφων που αποδεδειγμένα επιθυμούν την εγκατάσταση
των μονάδων τους στο χώρο, αποτελεί υποχρέωση ώστε
να καλυφθούν οι δαπάνες πρόσβασης στη συγκεκριμένη
περιοχή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το κόστος
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ. Ζέρβα, το κόστος εγκατάστασης
για έναν παραγωγό με 500 κεφαλές φτάνει τα 820 ευρώ
ανά κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα πρέπει να
«ρίξει» 410.000 ευρώ για κτηριακό και γεωργικό εξοπλισμό,
ενώ το κόστος για το κτηνοτρόφο αν ενταχθεί στο κτηνο-
τροφικό πάρκο (2.500 κεφαλές) φτάνει τα 540 ευρώ, εκ
των οποίων τα 108 ευρώ (20%) θα προέρχονται από ίδια
κεφάλαια, το 50% από Κοινοτικούς-Εθνικούς πόρους και
το 30% από δανεισμό.
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ΠΑΣΕΓΕΣ: Αλλαγές στη φορολογία αγροτών
Το φορολογικό των αγροτών
και κτηνοτρόφων πρέπει να τεθεί
σε νέα δικαιότερη βάση, ώστε
να επιτρέπει την βιωσιμότητα
των εκμεταλλεύσεων, επιση-
μαίνει η ΠΑΣΕΓΕΣ προς το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Ειδικότερα, στο υπόμνημα που κα-
τέθεσε στον αρμόδιο αναπληρωτή
υπουργό, Βαγγέλη Αποστόλου, κατά
την πρόσφατη συνάντησή τους, η
Συνομοσπονδία προτείνει, μεταξύ
άλλων, μέτρα όπως:
8 Αφορολόγητο όριο αγροτών-
κτηνοτρόφων τουλάχιστον μέχρι
12.000 ευρώ
8 Απαλλαγή από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοι-

χείων των αγροτών με ετήσια ακα-
θάριστα έσοδα κατώτερα των
30.000 ευρώ
8 Απαλλαγή από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοι-

χείων των αγροτών με ετήσια δι-
καιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώ-
τερα των 10.000 ευρώ
8 Επαναφορά του συντελεστή
φορολόγησης στο 5% για τη ζωική

παραγωγή (κτηνοτροφία και αλιεία)
και στο 10% για την φυτική πα-
ραγωγή, όπως ίσχυε μέχρι πρό-
σφατα
8 Κατάργηση του ν. 4223 (ΕΝΦΙΑ)
για όλα τα αγροτικά ακίνητα
8 Μείωση ΦΠΑ στις εισροές (π.χ.
λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρ-
μακα) από 13%-23% που είναι σή-
μερα, στο 6%-7%
8 Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα
από το 13% που είναι σήμερα στο
4%, όπως ήδη εφαρμόζεται σε
χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία
8 Παροχή φορολογικών κινήτρων
στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, μη
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,
ώστε να ενοικιάζουν τη γη τους για
χρήση αγροτική-κτηνοτροφική έναντι

συγκεκριμένου χαμηλού ενοικίου
ή να την πωλούν. 
Να ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα
η γη κατά μεγάλο ποσοστό δεν
ανήκει στους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες-κτηνοτρόφους αλλά σε
μικρούς παραγωγούς ή ιδιώτες,
οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι πάντα
να προχωρήσουν σε ενοικίαση
των εκτάσεών τους στους κτη-
νοτρόφους.
Επισημαίνεται, τέλος, στο υπόμνημα
ότι ο διπλασιασμός του συντελεστή
φορολόγησης στο 13%, από 5%-
8%, αποδείχθηκε στην πράξη δυ-
σβάσταχτος για τον αγρότη και κτη-
νοτρόφο, όπως και η διαδικασία
τήρησης βιβλίων για ένα μεγάλο
τμήμα των αγροτών.
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Τα φυτά βιομάζας είναι τα
φυτά που η παραγωγή τους
δεν χρησιμοποιείται για τη
διατροφή του ανθρώπου ή
των ζώων (non food prod-
ucts) αλλά για άλλους σκο-
πούς, κυρίως ενεργειακούς,
γι’ αυτό και ονομάζονται και
ενεργειακά φυτά (energy
plants).

Γράφει ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Ομότιμος καθηγητής 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Με την ευρεία έννοια, βιομάζα
είναι οποιοδήποτε υλικό προέρ-
χεται από ζωντανούς οργανισμούς.
Η βιομάζα χρησιμοποιείται σήμερα
από τον άνθρωπο κυρίως για την
παραγωγή ενέργειας, για την πα-
ραγωγή χαρτιού και την παραγωγή
ξύλου και προϊόντων ξύλου. Η

βιομάζα για την παραγωγή ενέρ-
γειας περιλαμβάνει κάθε τύπο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την παραγωγή στερεών, υγρών
ή και αερίων καυσίμων.
Στην πράξη υπάρχουν δύο τύποι
βιομάζας: τα κάθε είδους φυτικά
ή ζωικά υπολείμματα και η βιομάζα
που παράγεται από ενεργειακά
φυτά.
Σε παγκόσμια κλίμακα, η βιομάζα
είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας και η συμμετοχή
της στην παγκόσμια κατανάλωση
ενέργειας φτάνει το 15%. Στις
αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό
αυτό είναι μικρό (5%) ενώ στις
αναπτυσσόμενες υψηλό (40%). 
Στη χώρα μας η βιομάζα αποτελεί
την πιο σημαντική ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας και συμμετέχει
με ποσοστό 5% στη συνολική
κατανάλωση.
Τα φυτά βιομάζας μπορούν να

δώσουν αξιόπιστες λύσεις:
α) Στο πρόβλημα της αντικατά-

στασης των πλεονασματικών
γεωργικών προϊόντων.

β) Στην αξιοποίηση ακαλλιέρ-
γητων γεωργικών εκτάσεων
(εκτάσεις σε αγρανάπαυση).

γ) Στην κάλυψη των αναγκών
σε ενέργεια, χαρτοπολτό,
προϊόντα ξύλου κ.ά.

Συμφέρουσα επιλογή
Τα φυτά βιομάζας μπορούν να
δώσουν, εάν δημιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο και υπάρξουν
οι κατάλληλες προϋποθέσεις,
ένα σχετικά ικανοποιητικό εισό-
δημα σε αρκετούς παραγωγούς
παραδοσιακών καλλιεργειών
(π.χ. χειμωνιάτικων σιτηρών),
εφόσον αποφασίσουν να αλλά-
ξουν τον καλλιεργητικό τους
προσανατολισμό.
Τα φυτά βιομάζας είναι καλλιέρ-

γειες φιλικές προς το περιβάλλον,
αφού οι περισσότερες δεν προ-
σβάλλονται από εχθρούς και
ασθένειες, ανταγωνίζονται με
επιτυχία τα ζιζάνια και δεν απαι-
τούν υψηλές δόσεις αζώτου
στην ανόργανη λίπανσή τους.
Είναι επομένως καλλιέργειες με
περιορισμένες εισροές (εντομο-
κτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιο-
κτόνα, ανόργανα λιπάσματα)
κατά τη διάρκεια του βιολογικού
τους κύκλου.
Τα φυτά βιομάζας είναι είδη ετή-
σια ή πολυετή, που δοκιμάζονται
τα τελευταία χρόνια σε πολλές
χώρες του κόσμου. Η «σωστή»
τεχνική καλλιέργειας πολλών
από αυτά είναι σχεδόν άγνωστη,
ενώ σε παγκόσμια κλίμακα το
ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως
σε εκείνα που έχουν τη δυνατό-
τητα να δώσουν υψηλές απο-
δόσεις.

Τι είναι, ποιες ανάγκες καλύπτουν και ποιους αφορά η καλλιέργειά τους

Φυτά βιομάζας: Πραγματικές 
ή φρούδες ελπίδες;

Σε παγκόσμια
κλίμακα, 
η βιομάζα είναι 
η πιο σημαντική
ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας 
και η συμμετοχή 
της στην
παγκόσμια
κατανάλωση
ενέργειας
φτάνει
το 15%

▶
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Σε αυτό το μικρό αφιέρωμα θα αναφερθούμε σε τέσσερα φυτά βιομάζας ιδιαίτερα

σημαντικά, τα οποία δοκιμάζονται σε αρκετές χώρες του κόσμου, ενώ έχουν δοκιμαστεί

και στη χώρα μας: το ζαχαρούχο σόργο, η αγριοαγκινάρα, ο μίσχανθος και η
ψευδακακία.

Φυτά βιομάζας: Πρ    
Τέσσερις περιπτώσεις με...  

Ο μίσχανθος καλλιεργείται για
τη βιομάζα του που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για καύση
με σκοπό την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας.
Η βιομάζα του χρησιμοποιείται ακόμα
για την παραγωγή κατασκευαστικών
υλικών.Ο μίσχανθος είναι φυτό πο-
λυετές, πολλαπλασιάζεται με ριζώματα
και ανήκει στην οικογένεια των σι-
τηρών. Έχει διάρκεια ζωής πάνω από
15 χρόνια και αρχίζει να δίνει υψηλές
αποδόσεις από τον τρίτο χρόνο της
ζωής του.
Ο μίσχανθος κατάγεται από τη Νοτι-
οανατολική Ασία. Στην Ευρώπη πρω-
τοκαλλιεργήθηκε ως καλλωπιστικό
φυτό. Η προσαρμοστικότητά του είναι
ευρεία και αξιοσημείωτη. Είναι φυτό
θερμών κλιμάτων και γι’ αυτό είναι
πιο παραγωγικός σε περιοχές υψηλών
θερμοκρασιών και μικρών φωτοπε-
ριόδων (όπως ο αραβόσιτος). Αν και
το φυτό προτιμά θερμά κλίματα, εν
τούτοις αναπτύσσεται πολύ καλά σε
όλη την Ευρώπη. Σε θερμοκρασίες
χαμηλότερες από -5οC οι νεαροί βλα-
στοί και τα φύλλα καταστρέφονται,

τα ριζώματα όμως του φυτού αντέχουν
και σε θερμοκρασίες -40οC (π.χ. Κα-
ναδάς). Οι πρώτοι παγετοί του φθι-
νοπώρου ή του χειμώνα σηματοδο-
τούν το τέλος της περιόδου ανάπτυξης
του μίσχανθου, όπως συμβαίνει και
στον αραβόσιτο. Οι άνεμοι, τέλος,
φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία της καλλιέργειας του
μίσχανθου. Ισχυροί άνεμοι πριν από
τον πλήρη σχηματισμό των στελεχών
οδηγούν σε πλάγιασμα του φυτού ή
καταστροφή των φύλλων.
Ο μίσχανθος αναπτύσσεται σε πολλούς
τύπους εδαφών, τα καλύτερα όμως
είναι τα αμμώδη και αμμοπηλώδη.
Υψηλές αποδόσεις λαμβάνονται επίσης
σε εδάφη που στραγγίζουν καλά,
πλούσια σε οργανική ουσία, ενώ θε-
ωρούνται ακατάλληλα εδάφη αργι-
λώδη που δεν αερίζονται καλά, καθώς
και υγρά εδάφη με ψηλά τον υδατικό
ορίζονται.
Ο μίσχανθος είναι φυτό που πολλα-
πλασιάζεται με σπόρο, παραφυάδες
και ριζώματα, ακόμα όμως με μι-
κροπολλαπλασιασμό και ιστοκαλ-
λιέργεια. Κύρια μέθοδος πολλαπλα-

σιασμού είναι με ριζώματα, που λαμ-
βάνονται τον Νομέμβριο από φυτά
ηλικίας 2-3 ετών. Η φύτευση των
ριζωμάτων γίνεται από τις αρχές
Απριλίου και μετά. Η εγκατάσταση
της φυτείας μπορεί να γίνει και με
φυτά (μεταφύτευση) που έχουν ανα-
πτυχθεί σε φυτώριο.
Η συγκομιδή του μίσχανθου γίνεται
Φεβρουάριο – Μάρτιο. Στις νότιες,
θερμές περιοχές η συγκομιδή μπορεί
να γίνει τον Νοέμβριο, οπότε λαμ-
βάνονται και τα μεγαλύτερα ποσοστά
ξηρής ουσίας.
Οι αποδόσεις κυμαίνονται σημαντικά,
ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας
(κλίμα) με τις μεγαλύτερες να ση-
μειώνονται στη νότια Ευρώπη, όταν
το νερό δεν αποτελεί περιοριστικό
παράγοντα.
Ο μίσχανθος μπορεί να συγκομισθεί
με τη μορφή ψιλοτεμαχισμένου υλικού,
μπάλας, δεματιών ή συσσωματω-
μάτων, ανάλογα με τη μηχανή συγ-
κομιδή. Αποθηκεύεται κάτω από μό-
νιμα στέγαστρα, αλλά και στο ύπαιθρο
(κάτω από νάιλον), σπάνια όμως σε
σιλό. 

ΜΙΣΧΑΝΘΟΣΤ ο ζαχαρούχο σόργο ανήκει στην οικογένεια των σιτηρών, στο ίδιο γένος
με το καρποδοτικό σόργο, που ο καρπός του χρησιμοποιείται ως κτηνοτροφή.
Το φυτό είναι ιθαγενές των τροπικών περιοχών, προσαρμόζεται όμως
άριστα και στις εύκρατες περιοχές. Ο βιολογικός του κύκλος είναι ίδιος

με τον βιολογικό κύκλο των ανοιξιάτικων σιτηρών και κυρίως του αραβοσίτου, με
τον οποίο το σόργο μοιάζει πολύ και μορφολογικά.
Ιστορικά, ο κύριος σκοπός καλλιέργειας του ζαχαρούχου σόργου ήταν η παραγωγή
σιροπιού. Προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για την ανάπτυξη βιομηχανίας
παραγωγής ζάχαρης από το σόργο, δεν στέφθηκαν από επιτυχία, εξαιτίας περιορισμών
και δυσκολιών στην εξαγωγή, με αποτέλεσμα το κόστος της ζάχαρης του σόργου
να είναι υψηλότερο από εκείνο της ζάχαρης που παράγεται από ζαχαρότευτλα ή
ζαχαροκάλαμο.
Σήμερα, το ζαχαρούχο σόργο δοκιμάζεται σαν μια καλλιέργεια που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας αλλά και στη βιομηχανία, εξαιτίας των
υψηλών αποδόσεών του σε βιομάζα (8-10 μέχρι και 15 τόνοι/στρέμμα) και των
διαλυτών του ζαχάρων. 
Ως φυτό των θερμών κλιμάτων (και των εύκρατων), το ζαχαρούχο σόργο είναι
ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες και η προσαρμοστικότητά του στα βόρεια
ψυχρά κλίματα, μικρή.
Το σόργο γενικά, αλλά και το ζαχαρούχο σόργο ειδικότερα, ανέχεται τις υψηλές
θερμοκρασίες καλύτερα από πολλά άλλα σιτηρά. Είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά
στην ξηρασία, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται καμήλα των φυτών της μεγάλης
καλλιέργειας.
Το ζαχαρούχο σόργο αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τύπους των εδαφών,
όπως τα βαριά αργιλώδη, τα μέσης σύστασης, τα ασβεστούχα και τα πλούσια σε
οργανική ουσία. Ανέχεται εδάφη ελαφρώς αλκαλικά, με περίσσεια αλάτων και
εδάφη με μέτριες συνθήκες στράγγισης. Το pH των εδαφών στα οποία μπορεί να
καλλιεργηθεί το ζαχαρούχο σόργο κυμαίνεται από 5,5 – 8,5.
Αμέσως μετά τη συγκομιδή, τα στελέχη του ζαχαρούχου σόργου μεταφέρονται
στον κατάλληλο βιομηχανικό χώρο όπου συμπιέζονται για τον διαχωρισμό
ζαχαρούχου χυμού και υποπροϊόντων (υπολείμματα). Μετά το διαχωρισμό ο χυμός
προωθείται σε ειδικούς χώρους (λεκάνες), στους οποίους γίνεται ζύμωση με τη
βοήθεια ζυμών. Στο τέλος της διαδικασίας παράγεται αιθυλική αλκοόλη, που χρη-
σιμοποιείται ως καύσιμο αυτοκινήτων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμειξη με βενζίνη.

ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΟΡΓΟ
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  ραγματικές ή φρούδες ελπίδες;
   ελληνικό ενδιαφέρον

Η αγριοαγκινάρα είναι φυτό ιθαγενές της με-
σογειακής ζώνης και ήταν γνωστή στους αρ-
χαίους Έλληνες, Αιγυπτίους και Ρωμαίους.
Αυτοφύεται σε πολλές περιοχές, όπως η νότια

Πορτογαλία, τα Κανάρια νησιά και οι Αζόρες. Αυτοφυή
φυτά αγριοαγκινάρας βρίσκονται επίσης στην Καλιφόρνια,
το Μεξικό, την Αργεντινή, τη Χιλή, την Ουρουγουάη και
την Αυστραλία. Αυτοφύεται ευρύτατα και στη χώρα μας.
Η αγριοαγκινάρα καλλιεργείται για τα φύλλα, τα στελέχη
και τις κεφαλές της, από τα οποία μετά κατάλληλη επε-
ξεργασία παράγεται καύσιμη ύλη που χρησιμοποιείται
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. 
Οι σπόροι είναι ελαιούχοι, με 25% περιεκτικότητα σε
λάδι και με το λινολεϊκό οξύ να είναι το κύριο συστατικό
του λαδιού (60%). Τα υπόλοιπα κύρια συστατικά είναι
το ελαϊκό (27%) και το παλμιτικό οξύ (11%). Το λάδι
χρησιμοποιείται και στην ιατρική, γιατί δρα ως αναγεννητής
των ηπατικών κυττάρων. Εξάγεται με πίεση στους 20ο

– 25οC και γι’ αυτό η εξαγωγή δεν επηρεάζει τα βασικά
συστατικά του. Το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
καύσιμο μηχανών εσωτερικής καύσεως, είτε αυτούσιο
είτε σε μίγμα με βενζίνη. 
Η βιομάζα της αγριοαγκινάρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για την παραγωγή χαρτοπολτού.
Η αγριοαγκινάρα αποτελεί επίσης ένα άριστο αντιδια-
βρωτικό, φυτό που περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους
από το φθινόπωρο μέχρι το τέλος της άνοιξης, περίοδο
που στη χώρα μας σημειώνεται το μεγαλύτερο ύψος
των βροχοπτώσεων. Το πλούσιο φύλλωμα που αναπτύσσει
το φυτό αυτή την εποχή και η πλήρης κάλυψη του
εδάφους παρέχει απόλυτη προστασία από τις διαβρώ-
σεις.
Η αγριοαγκινάρα είναι φυτό πολυετές και ανήκει στην
ίδια οικογένεια με την αγκινάρα, τον ηλίανθο και την
ατρακτυλίδα, την οικογένεια των Συνθέτων (Compositae).
Με την κοπή της στις αρχές του καλοκαιριού, αρχίζει
νέα βλάστηση το φθινόπωρο από υπόγειους οφθαλμούς

που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα των ριζών, για να
συνεχιστεί έτσι ο βιολογικός κύκλος του φυτού. Τον
χειμώνα το φυτό παρουσιάζει τη μορφή ρόδακα ή
ροζέτας (μοιάζει με μικρό ρόδι).
Η αγριοαγκινάρα προσαρμόζεται άριστα σε περιοχές
με κλίμα μεσογειακό. Είναι ευαίσθητη στους παγετούς
στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της. Οι παγετοί τον
χειμώνα μπορεί να ζημιώσουν τα φύλλα του ρόδακα
και κατά τον πρώτο αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια
της φυτείας. Ο παγετός ζημιώνει τα φύλλα μέχρι την
πλήρη καταστροφή, το φυτό όμως παραμένει ζωντανό
και αναβλαστάνει μόλις περάσει η περίοδος των χαμηλών
θερμοκρασιών.
Για τη λήψη υψηλών αποδόσεων είναι απαραίτητες
βροχοπτώσεις μεγαλύτερες από 400 mm κατά τη διάρκεια
του φθινοπώρου, του χειμώνα και της άνοιξης. Όταν οι
βροχοπτώσεις είναι χαμηλότερου ύψους η παραγωγή
βιομάζας μειώνεται σημαντικά. 
Η αγριοαγκινάρα απαιτεί εδάφη ελαφριά, βαθιά, ασβε-
στούχα, με ικανότητα να συγκρατούν το νερό των χει-
μωνιάτικων και ανοιξιάτικων βροχοπτόσεων σε βάθος
1-3 μέτρων.
Η σπορά της αγριοαγκινάρας, για την αρχική εγκατάσταση
της φυτείας, γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Στις
θερμές περιοχές προτιμάται κυρίως η ανοιξιάτικη
σπορά.Η συγκομιδή της αγριοαγκινάρας γίνεται το κα-
λοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος) όταν το φυτό έχει ξεραθεί
και πάντως πριν από το τίναγμα του σπόρου.
Η συγκομιδή του υπέργειου τμήματος (φύλλα, στελέχη,
κεφαλές) για το οποίο καλλιεργείται η αγριοαγκινάρα
γίνεται ή με μια εφαρμογή, με τη χρησιμοποίηση αυτο-
κινούμενων χορτοκοπτικών μηχανών οι οποίες κόβουν
και δεματοποιούν τη βιομάζα ή με δύο εφαρμογές αφού
μία χορτοκοπτική μηχανή κόβει τη βιομάζα και άλλη
μηχανή κάνει τη δεματοποίηση.
Οι αποδόσεις της αγριοαγκινάρας σε βιομάζα μπορούν
να φτάσουν τους 2 τόνους ανά στρέμμα.

ΑΓΡΙΟΑΓΚΙΝΑΡΑ

Η ψευδακακία καλλιεργείται σε
πολλές χώρες του κόσμου (Ουγ-
γαρία, Ρουμανία, Γαλλία, τέως
Σοβιετική Ένωση, Αυστρία, Ισπα-

νία, Βέλγιο κ.ά.). Μεγάλες εκτάσεις καλ-
λιεργούνται στη νότια Κορέα, σε εδάφη
άγονα, διαβρωμένα. Οι παγκόσμια καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις, 35 εκατομμύρια
στρέμματα, την κατατάσσουν τρίτη στα
πλατύφυλλα δένδρα, μετά τον ευκάλυπτο
και τη λεύκα. Από τα διάφορα είδη ακακίας
που χρησιμοποιούνται για καλλωπιστικούς
σκοπούς, μόνο η ψευδακακία παίζει ρόλο
σε αναδασώσεις και αναπλάσεις εδαφών,
όπως επίσης και για παραγωγή ξυλείας.
Η βιομάζα της ψευδακακίας χρησιμοποι-
ήθηκε αρχικά για τη διατροφή των ζώων.
Μια συνηθισμένη χρήση του ξύλου της
υπήρξε η κατασκευή πασσάλων για φράκτες,
ενώ το ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά του
χρόνου ξύλο της, λόγω της περιεκτικότητάς
του σε φλαβονοειδή, το κάνει πολύτιμο
στην κατασκευή υποστυλωμάτων ορυχείων.
Από το ξύλο της κατασκευάζονται επίσης
ξύλα για παρκέ, σιδηροδρομικές γραμμές
και δοκάρια για το εσωτερικό αγροτικών
κτισμάτων. Η θερμαντική αξία του ξύλου
είναι υψηλή και το ξύλο καίγεται καλά και
όταν είναι πράσινο. Η βιομάζα της μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για την παρασκευή
χαρτιού.
Η ψευδακακία είναι δέντρο, που αποκτά
ύψος 15-35 μέτρα, με διάρκεια ζωής πάνω
από 40 χρόναι. Ο κορμός της είναι ευθύς
και το ξύλο της βαρύ, ελαστικό, σκληρό,
με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ικανοποιητικές

αποδόσεις δίνει μετά τον τρίτο χρόνο. 
Η προσαρμοστικότητά της είναι μεγάλη,
γιατί δεν έχει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και αποδίδει ικανοποιητικά τόσο
σε διαφορετικά κλίματα όσο και σε δια-
φορετικούς τύπους εδαφών. Έχει επιδείξει
άριστη προσαρμοστικότητα σε περιοχές
ξηρές, σε περιοχές υψηλών και χαμηλών
θερμοκρασιών, αλλά και σε περιοχές με
υψηλά ποσοστά μόλυνσης. Δεν αναπτύσ-
σεται σε συνθήκες μειωμένης ηλιοφάνειας
(σε σκιά). Η ψευδακακία αναπτύσσεται σε
πολλούς τύπους εδαφών, με εξαίρεση τα
πολύ ξηρά και βαριά εδάφη. Αναπτύσσεται
ακόμα και σε υποβαθμισμένα εδάφη, γι’
αυτό και πολύ συχνά εντάσσεται σε προ-
γράμματα ελέγχου της διάβρωσης των
εδαφών. Ο πολλαπλασιασμός της ψευ-
δακακίας γίνεται κυρίως με ριζώματα, με
μοσχεύματα, μεταφύτευση φυταρίων και
μικροπολλαπλασιασμό. Οι συνηθισμένες
αποστάσεις φύτευσης είναι 2,40 μέτρα με-
ταξύ των γραμμών και 0,70-1,00 μέτρο
μεταξύ των φυτών στη γραμμή.
Η συγκομιδή της ψευδακακίας γίνεται συ-
νήθως κάθε δύο ή τρία χρόνια (περίτροπο
φυτό), ανάλογα με την επιθυμητή διάμετρο
των κορμών. Η συγκομιδή γίνεται τον χει-
μώνα, από Νοέμβριο έως Μάρτιο, ανάλογα
με την περιοχή καλλιέργειας. 
Οι μεγαλύτερες αποδόσεις έχουν ληφθεί
από δένδρα 9-10 ετών και από καλλιέργειες
που αρδεύονται και λιπαίνονται.
Η συγκομιδή γίνεται με συστήματα άμεσης
κοπής που κόβουν το υλικό ή το κόβουν
και το θρυμματίζουν συγχρόνως. 

ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ
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Τα φυτά βιομάζας είναι τα
φυτά που η παραγωγή τους
δεν χρησιμοποιείται για τη
διατροφή του ανθρώπου ή
των ζώων (non food prod-
ucts) αλλά για άλλους σκο-
πούς, κυρίως ενεργειακούς,
γι’ αυτό και ονομάζονται και
ενεργειακά φυτά (energy
plants).

Γράφει ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Ομότιμος καθηγητής 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Με την ευρεία έννοια, βιομάζα
είναι οποιοδήποτε υλικό προέρ-
χεται από ζωντανούς οργανισμούς.
Η βιομάζα χρησιμοποιείται σήμερα
από τον άνθρωπο κυρίως για την
παραγωγή ενέργειας, για την πα-
ραγωγή χαρτιού και την παραγωγή
ξύλου και προϊόντων ξύλου. Η

βιομάζα για την παραγωγή ενέρ-
γειας περιλαμβάνει κάθε τύπο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την παραγωγή στερεών, υγρών
ή και αερίων καυσίμων.
Στην πράξη υπάρχουν δύο τύποι
βιομάζας: τα κάθε είδους φυτικά
ή ζωικά υπολείμματα και η βιομάζα
που παράγεται από ενεργειακά
φυτά.
Σε παγκόσμια κλίμακα, η βιομάζα
είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας και η συμμετοχή
της στην παγκόσμια κατανάλωση
ενέργειας φτάνει το 15%. Στις
αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό
αυτό είναι μικρό (5%) ενώ στις
αναπτυσσόμενες υψηλό (40%). 
Στη χώρα μας η βιομάζα αποτελεί
την πιο σημαντική ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας και συμμετέχει
με ποσοστό 5% στη συνολική
κατανάλωση.
Τα φυτά βιομάζας μπορούν να

δώσουν αξιόπιστες λύσεις:
α) Στο πρόβλημα της αντικατά-

στασης των πλεονασματικών
γεωργικών προϊόντων.

β) Στην αξιοποίηση ακαλλιέρ-
γητων γεωργικών εκτάσεων
(εκτάσεις σε αγρανάπαυση).

γ) Στην κάλυψη των αναγκών
σε ενέργεια, χαρτοπολτό,
προϊόντα ξύλου κ.ά.

Συμφέρουσα επιλογή
Τα φυτά βιομάζας μπορούν να
δώσουν, εάν δημιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο και υπάρξουν
οι κατάλληλες προϋποθέσεις,
ένα σχετικά ικανοποιητικό εισό-
δημα σε αρκετούς παραγωγούς
παραδοσιακών καλλιεργειών
(π.χ. χειμωνιάτικων σιτηρών),
εφόσον αποφασίσουν να αλλά-
ξουν τον καλλιεργητικό τους
προσανατολισμό.
Τα φυτά βιομάζας είναι καλλιέρ-

γειες φιλικές προς το περιβάλλον,
αφού οι περισσότερες δεν προ-
σβάλλονται από εχθρούς και
ασθένειες, ανταγωνίζονται με
επιτυχία τα ζιζάνια και δεν απαι-
τούν υψηλές δόσεις αζώτου
στην ανόργανη λίπανσή τους.
Είναι επομένως καλλιέργειες με
περιορισμένες εισροές (εντομο-
κτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιο-
κτόνα, ανόργανα λιπάσματα)
κατά τη διάρκεια του βιολογικού
τους κύκλου.
Τα φυτά βιομάζας είναι είδη ετή-
σια ή πολυετή, που δοκιμάζονται
τα τελευταία χρόνια σε πολλές
χώρες του κόσμου. Η «σωστή»
τεχνική καλλιέργειας πολλών
από αυτά είναι σχεδόν άγνωστη,
ενώ σε παγκόσμια κλίμακα το
ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως
σε εκείνα που έχουν τη δυνατό-
τητα να δώσουν υψηλές απο-
δόσεις.

Τι είναι, ποιες ανάγκες καλύπτουν και ποιους αφορά η καλλιέργειά τους

Φυτά βιομάζας: Πραγματικές 
ή φρούδες ελπίδες;

Σε παγκόσμια
κλίμακα, 
η βιομάζα είναι 
η πιο σημαντική
ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας 
και η συμμετοχή 
της στην
παγκόσμια
κατανάλωση
ενέργειας
φτάνει
το 15%

▶
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Σε αυτό το μικρό αφιέρωμα θα αναφερθούμε σε τέσσερα φυτά βιομάζας ιδιαίτερα

σημαντικά, τα οποία δοκιμάζονται σε αρκετές χώρες του κόσμου, ενώ έχουν δοκιμαστεί

και στη χώρα μας: το ζαχαρούχο σόργο, η αγριοαγκινάρα, ο μίσχανθος και η
ψευδακακία.

Φυτά βιομάζας: Πραγματικές ή φρούδες ελπίδες;
Τέσσερις περιπτώσεις με... ελληνικό ενδιαφέρον

Η αγριοαγκινάρα είναι φυτό ιθαγενές της με-
σογειακής ζώνης και ήταν γνωστή στους αρ-
χαίους Έλληνες, Αιγυπτίους και Ρωμαίους.
Αυτοφύεται σε πολλές περιοχές, όπως η νότια

Πορτογαλία, τα Κανάρια νησιά και οι Αζόρες. Αυτοφυή
φυτά αγριοαγκινάρας βρίσκονται επίσης στην Καλιφόρνια,
το Μεξικό, την Αργεντινή, τη Χιλή, την Ουρουγουάη και
την Αυστραλία. Αυτοφύεται ευρύτατα και στη χώρα μας.
Η αγριοαγκινάρα καλλιεργείται για τα φύλλα, τα στελέχη
και τις κεφαλές της, από τα οποία μετά κατάλληλη επε-
ξεργασία παράγεται καύσιμη ύλη που χρησιμοποιείται
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. 
Οι σπόροι είναι ελαιούχοι, με 25% περιεκτικότητα σε
λάδι και με το λινολεϊκό οξύ να είναι το κύριο συστατικό
του λαδιού (60%). Τα υπόλοιπα κύρια συστατικά είναι
το ελαϊκό (27%) και το παλμιτικό οξύ (11%). Το λάδι
χρησιμοποιείται και στην ιατρική, γιατί δρα ως αναγεννητής
των ηπατικών κυττάρων. Εξάγεται με πίεση στους 20ο

– 25οC και γι’ αυτό η εξαγωγή δεν επηρεάζει τα βασικά
συστατικά του. Το λάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
καύσιμο μηχανών εσωτερικής καύσεως, είτε αυτούσιο
είτε σε μίγμα με βενζίνη. 
Η βιομάζα της αγριοαγκινάρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για την παραγωγή χαρτοπολτού.
Η αγριοαγκινάρα αποτελεί επίσης ένα άριστο αντιδια-
βρωτικό, φυτό που περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους
από το φθινόπωρο μέχρι το τέλος της άνοιξης, περίοδο
που στη χώρα μας σημειώνεται το μεγαλύτερο ύψος
των βροχοπτώσεων. Το πλούσιο φύλλωμα που αναπτύσσει
το φυτό αυτή την εποχή και η πλήρης κάλυψη του
εδάφους παρέχει απόλυτη προστασία από τις διαβρώ-
σεις.
Η αγριοαγκινάρα είναι φυτό πολυετές και ανήκει στην
ίδια οικογένεια με την αγκινάρα, τον ηλίανθο και την
ατρακτυλίδα, την οικογένεια των Συνθέτων (Compositae).
Με την κοπή της στις αρχές του καλοκαιριού, αρχίζει
νέα βλάστηση το φθινόπωρο από υπόγειους οφθαλμούς

που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα των ριζών, για να
συνεχιστεί έτσι ο βιολογικός κύκλος του φυτού. Τον
χειμώνα το φυτό παρουσιάζει τη μορφή ρόδακα ή
ροζέτας (μοιάζει με μικρό ρόδι).
Η αγριοαγκινάρα προσαρμόζεται άριστα σε περιοχές
με κλίμα μεσογειακό. Είναι ευαίσθητη στους παγετούς
στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της. Οι παγετοί τον
χειμώνα μπορεί να ζημιώσουν τα φύλλα του ρόδακα
και κατά τον πρώτο αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια
της φυτείας. Ο παγετός ζημιώνει τα φύλλα μέχρι την
πλήρη καταστροφή, το φυτό όμως παραμένει ζωντανό
και αναβλαστάνει μόλις περάσει η περίοδος των χαμηλών
θερμοκρασιών.
Για τη λήψη υψηλών αποδόσεων είναι απαραίτητες
βροχοπτώσεις μεγαλύτερες από 400 mm κατά τη διάρκεια
του φθινοπώρου, του χειμώνα και της άνοιξης. Όταν οι
βροχοπτώσεις είναι χαμηλότερου ύψους η παραγωγή
βιομάζας μειώνεται σημαντικά. 
Η αγριοαγκινάρα απαιτεί εδάφη ελαφριά, βαθιά, ασβε-
στούχα, με ικανότητα να συγκρατούν το νερό των χει-
μωνιάτικων και ανοιξιάτικων βροχοπτόσεων σε βάθος
1-3 μέτρων.
Η σπορά της αγριοαγκινάρας, για την αρχική εγκατάσταση
της φυτείας, γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Στις
θερμές περιοχές προτιμάται κυρίως η ανοιξιάτικη
σπορά.Η συγκομιδή της αγριοαγκινάρας γίνεται το κα-
λοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος) όταν το φυτό έχει ξεραθεί
και πάντως πριν από το τίναγμα του σπόρου.
Η συγκομιδή του υπέργειου τμήματος (φύλλα, στελέχη,
κεφαλές) για το οποίο καλλιεργείται η αγριοαγκινάρα
γίνεται ή με μια εφαρμογή, με τη χρησιμοποίηση αυτο-
κινούμενων χορτοκοπτικών μηχανών οι οποίες κόβουν
και δεματοποιούν τη βιομάζα ή με δύο εφαρμογές αφού
μία χορτοκοπτική μηχανή κόβει τη βιομάζα και άλλη
μηχανή κάνει τη δεματοποίηση.
Οι αποδόσεις της αγριοαγκινάρας σε βιομάζα μπορούν
να φτάσουν τους 2 τόνους ανά στρέμμα.

ΑΓΡΙΟΑΓΚΙΝΑΡΑ

Η ψευδακακία καλλιεργείται σε
πολλές χώρες του κόσμου (Ουγ-
γαρία, Ρουμανία, Γαλλία, τέως
Σοβιετική Ένωση, Αυστρία, Ισπα-

νία, Βέλγιο κ.ά.). Μεγάλες εκτάσεις καλ-
λιεργούνται στη νότια Κορέα, σε εδάφη
άγονα, διαβρωμένα. Οι παγκόσμια καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις, 35 εκατομμύρια
στρέμματα, την κατατάσσουν τρίτη στα
πλατύφυλλα δένδρα, μετά τον ευκάλυπτο
και τη λεύκα. Από τα διάφορα είδη ακακίας
που χρησιμοποιούνται για καλλωπιστικούς
σκοπούς, μόνο η ψευδακακία παίζει ρόλο
σε αναδασώσεις και αναπλάσεις εδαφών,
όπως επίσης και για παραγωγή ξυλείας.
Η βιομάζα της ψευδακακίας χρησιμοποι-
ήθηκε αρχικά για τη διατροφή των ζώων.
Μια συνηθισμένη χρήση του ξύλου της
υπήρξε η κατασκευή πασσάλων για φράκτες,
ενώ το ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά του
χρόνου ξύλο της, λόγω της περιεκτικότητάς
του σε φλαβονοειδή, το κάνει πολύτιμο
στην κατασκευή υποστυλωμάτων ορυχείων.
Από το ξύλο της κατασκευάζονται επίσης
ξύλα για παρκέ, σιδηροδρομικές γραμμές
και δοκάρια για το εσωτερικό αγροτικών
κτισμάτων. Η θερμαντική αξία του ξύλου
είναι υψηλή και το ξύλο καίγεται καλά και
όταν είναι πράσινο. Η βιομάζα της μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για την παρασκευή
χαρτιού.
Η ψευδακακία είναι δέντρο, που αποκτά
ύψος 15-35 μέτρα, με διάρκεια ζωής πάνω
από 40 χρόναι. Ο κορμός της είναι ευθύς
και το ξύλο της βαρύ, ελαστικό, σκληρό,
με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ικανοποιητικές

αποδόσεις δίνει μετά τον τρίτο χρόνο. 
Η προσαρμοστικότητά της είναι μεγάλη,
γιατί δεν έχει ιδιαίτερες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και αποδίδει ικανοποιητικά τόσο
σε διαφορετικά κλίματα όσο και σε δια-
φορετικούς τύπους εδαφών. Έχει επιδείξει
άριστη προσαρμοστικότητα σε περιοχές
ξηρές, σε περιοχές υψηλών και χαμηλών
θερμοκρασιών, αλλά και σε περιοχές με
υψηλά ποσοστά μόλυνσης. Δεν αναπτύσ-
σεται σε συνθήκες μειωμένης ηλιοφάνειας
(σε σκιά). Η ψευδακακία αναπτύσσεται σε
πολλούς τύπους εδαφών, με εξαίρεση τα
πολύ ξηρά και βαριά εδάφη. Αναπτύσσεται
ακόμα και σε υποβαθμισμένα εδάφη, γι’
αυτό και πολύ συχνά εντάσσεται σε προ-
γράμματα ελέγχου της διάβρωσης των
εδαφών. Ο πολλαπλασιασμός της ψευ-
δακακίας γίνεται κυρίως με ριζώματα, με
μοσχεύματα, μεταφύτευση φυταρίων και
μικροπολλαπλασιασμό. Οι συνηθισμένες
αποστάσεις φύτευσης είναι 2,40 μέτρα με-
ταξύ των γραμμών και 0,70-1,00 μέτρο
μεταξύ των φυτών στη γραμμή.
Η συγκομιδή της ψευδακακίας γίνεται συ-
νήθως κάθε δύο ή τρία χρόνια (περίτροπο
φυτό), ανάλογα με την επιθυμητή διάμετρο
των κορμών. Η συγκομιδή γίνεται τον χει-
μώνα, από Νοέμβριο έως Μάρτιο, ανάλογα
με την περιοχή καλλιέργειας. 
Οι μεγαλύτερες αποδόσεις έχουν ληφθεί
από δένδρα 9-10 ετών και από καλλιέργειες
που αρδεύονται και λιπαίνονται.
Η συγκομιδή γίνεται με συστήματα άμεσης
κοπής που κόβουν το υλικό ή το κόβουν
και το θρυμματίζουν συγχρόνως. 

ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ

Ο μίσχανθος καλλιεργείται για
τη βιομάζα του που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για καύση
με σκοπό την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας.
Η βιομάζα του χρησιμοποιείται ακόμα
για την παραγωγή κατασκευαστικών
υλικών.Ο μίσχανθος είναι φυτό πο-
λυετές, πολλαπλασιάζεται με ριζώματα
και ανήκει στην οικογένεια των σι-
τηρών. Έχει διάρκεια ζωής πάνω από
15 χρόνια και αρχίζει να δίνει υψηλές
αποδόσεις από τον τρίτο χρόνο της
ζωής του.
Ο μίσχανθος κατάγεται από τη Νοτι-
οανατολική Ασία. Στην Ευρώπη πρω-
τοκαλλιεργήθηκε ως καλλωπιστικό
φυτό. Η προσαρμοστικότητά του είναι
ευρεία και αξιοσημείωτη. Είναι φυτό
θερμών κλιμάτων και γι’ αυτό είναι
πιο παραγωγικός σε περιοχές υψηλών
θερμοκρασιών και μικρών φωτοπε-
ριόδων (όπως ο αραβόσιτος). Αν και
το φυτό προτιμά θερμά κλίματα, εν
τούτοις αναπτύσσεται πολύ καλά σε
όλη την Ευρώπη. Σε θερμοκρασίες
χαμηλότερες από -5οC οι νεαροί βλα-
στοί και τα φύλλα καταστρέφονται,

τα ριζώματα όμως του φυτού αντέχουν
και σε θερμοκρασίες -40οC (π.χ. Κα-
ναδάς). Οι πρώτοι παγετοί του φθι-
νοπώρου ή του χειμώνα σηματοδο-
τούν το τέλος της περιόδου ανάπτυξης
του μίσχανθου, όπως συμβαίνει και
στον αραβόσιτο. Οι άνεμοι, τέλος,
φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο
στην επιτυχία της καλλιέργειας του
μίσχανθου. Ισχυροί άνεμοι πριν από
τον πλήρη σχηματισμό των στελεχών
οδηγούν σε πλάγιασμα του φυτού ή
καταστροφή των φύλλων.
Ο μίσχανθος αναπτύσσεται σε πολλούς
τύπους εδαφών, τα καλύτερα όμως
είναι τα αμμώδη και αμμοπηλώδη.
Υψηλές αποδόσεις λαμβάνονται επίσης
σε εδάφη που στραγγίζουν καλά,
πλούσια σε οργανική ουσία, ενώ θε-
ωρούνται ακατάλληλα εδάφη αργι-
λώδη που δεν αερίζονται καλά, καθώς
και υγρά εδάφη με ψηλά τον υδατικό
ορίζονται.
Ο μίσχανθος είναι φυτό που πολλα-
πλασιάζεται με σπόρο, παραφυάδες
και ριζώματα, ακόμα όμως με μι-
κροπολλαπλασιασμό και ιστοκαλ-
λιέργεια. Κύρια μέθοδος πολλαπλα-

σιασμού είναι με ριζώματα, που λαμ-
βάνονται τον Νομέμβριο από φυτά
ηλικίας 2-3 ετών. Η φύτευση των
ριζωμάτων γίνεται από τις αρχές
Απριλίου και μετά. Η εγκατάσταση
της φυτείας μπορεί να γίνει και με
φυτά (μεταφύτευση) που έχουν ανα-
πτυχθεί σε φυτώριο.
Η συγκομιδή του μίσχανθου γίνεται
Φεβρουάριο – Μάρτιο. Στις νότιες,
θερμές περιοχές η συγκομιδή μπορεί
να γίνει τον Νοέμβριο, οπότε λαμ-
βάνονται και τα μεγαλύτερα ποσοστά
ξηρής ουσίας.
Οι αποδόσεις κυμαίνονται σημαντικά,
ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας
(κλίμα) με τις μεγαλύτερες να ση-
μειώνονται στη νότια Ευρώπη, όταν
το νερό δεν αποτελεί περιοριστικό
παράγοντα.
Ο μίσχανθος μπορεί να συγκομισθεί
με τη μορφή ψιλοτεμαχισμένου υλικού,
μπάλας, δεματιών ή συσσωματω-
μάτων, ανάλογα με τη μηχανή συγ-
κομιδή. Αποθηκεύεται κάτω από μό-
νιμα στέγαστρα, αλλά και στο ύπαιθρο
(κάτω από νάιλον), σπάνια όμως σε
σιλό. 

ΜΙΣΧΑΝΘΟΣΤ ο ζαχαρούχο σόργο ανήκει στην οικογένεια των σιτηρών, στο ίδιο γένος
με το καρποδοτικό σόργο, που ο καρπός του χρησιμοποιείται ως κτηνοτροφή.
Το φυτό είναι ιθαγενές των τροπικών περιοχών, προσαρμόζεται όμως
άριστα και στις εύκρατες περιοχές. Ο βιολογικός του κύκλος είναι ίδιος

με τον βιολογικό κύκλο των ανοιξιάτικων σιτηρών και κυρίως του αραβοσίτου, με
τον οποίο το σόργο μοιάζει πολύ και μορφολογικά.
Ιστορικά, ο κύριος σκοπός καλλιέργειας του ζαχαρούχου σόργου ήταν η παραγωγή
σιροπιού. Προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για την ανάπτυξη βιομηχανίας
παραγωγής ζάχαρης από το σόργο, δεν στέφθηκαν από επιτυχία, εξαιτίας περιορισμών
και δυσκολιών στην εξαγωγή, με αποτέλεσμα το κόστος της ζάχαρης του σόργου
να είναι υψηλότερο από εκείνο της ζάχαρης που παράγεται από ζαχαρότευτλα ή
ζαχαροκάλαμο.
Σήμερα, το ζαχαρούχο σόργο δοκιμάζεται σαν μια καλλιέργεια που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας αλλά και στη βιομηχανία, εξαιτίας των
υψηλών αποδόσεών του σε βιομάζα (8-10 μέχρι και 15 τόνοι/στρέμμα) και των
διαλυτών του ζαχάρων. 
Ως φυτό των θερμών κλιμάτων (και των εύκρατων), το ζαχαρούχο σόργο είναι
ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες και η προσαρμοστικότητά του στα βόρεια
ψυχρά κλίματα, μικρή.
Το σόργο γενικά, αλλά και το ζαχαρούχο σόργο ειδικότερα, ανέχεται τις υψηλές
θερμοκρασίες καλύτερα από πολλά άλλα σιτηρά. Είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά
στην ξηρασία, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται καμήλα των φυτών της μεγάλης
καλλιέργειας.
Το ζαχαρούχο σόργο αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τύπους των εδαφών,
όπως τα βαριά αργιλώδη, τα μέσης σύστασης, τα ασβεστούχα και τα πλούσια σε
οργανική ουσία. Ανέχεται εδάφη ελαφρώς αλκαλικά, με περίσσεια αλάτων και
εδάφη με μέτριες συνθήκες στράγγισης. Το pH των εδαφών στα οποία μπορεί να
καλλιεργηθεί το ζαχαρούχο σόργο κυμαίνεται από 5,5 – 8,5.
Αμέσως μετά τη συγκομιδή, τα στελέχη του ζαχαρούχου σόργου μεταφέρονται
στον κατάλληλο βιομηχανικό χώρο όπου συμπιέζονται για τον διαχωρισμό
ζαχαρούχου χυμού και υποπροϊόντων (υπολείμματα). Μετά το διαχωρισμό ο χυμός
προωθείται σε ειδικούς χώρους (λεκάνες), στους οποίους γίνεται ζύμωση με τη
βοήθεια ζυμών. Στο τέλος της διαδικασίας παράγεται αιθυλική αλκοόλη, που χρη-
σιμοποιείται ως καύσιμο αυτοκινήτων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμειξη με βενζίνη.

ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΟΡΓΟ



Γιατί οι Ιρλανδοί
δεν καλοβλέπουν 
τις ελληνικές
«ακροβασίες»
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Ποιες ιατρικές 
και άλλες δαπάνες
μειώνουν το φόρο 
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Στην «τσιμπίδα»
των ελέγχων 
17 μεγαλο-
φοροφυγάδες 
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στο Ελληνικό
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Νέα μείωση 
στις τιμές 
των οικοδομικών
υλικών
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«Κονταίνει» η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια
Ποια θα είναι τα κριτήρια για την ένταξη 
δανειοληπτών στο πρόγραμμα

Τι θα γίνει με την προστασία της α’ κατοικίας
και τα επιχειρηματικά δάνεια

Οι συνεργασίες
«εργαλείο» για 
τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Καθημερινό
τεστ αντοχής
για 4 μήνες

Καθημερινό
τεστ αντοχής
για 4 μήνες

Καθημερινό
τεστ αντοχής
για 4 μήνες

Καθημερινό
τεστ αντοχής
για 4 μήνες

Καθημερινό
τεστ αντοχής
για 4 μήνες

Πώς ξαναζωντάνεψε το φάντασμα της χρεοκοπίας

Συναγερμός για χρηματοδοτικό κενό και τρύπα στα έσοδα

Αντιμέτωπη με τις εσωτερικές αντιφάσεις της η κυβέρνηση > 6-7
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Τώρα αρχίζουν 
τα δύσκολα

Μπορεί η κυβέρνηση να «πανηγυρίζει» για τη
συμφωνία με τους δανειστές (έστω κι αν βα-
φτίζει το κρέας... ψάρι), ωστόσο το Μαξίμου
και το οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι
στην πραγματικότητα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε στο Eurogroup
για να δοθεί στην Ελλάδα παράταση (του παλιού
προγράμματος) για 4 μήνες, πρέπει τώρα να
εξειδικευτεί. Και αυτό καλείται η κυβέρνηση
να το κάνει σε αντίξοες συνθήκες: με την
τρύπα στα έσοδα του Ιανουαρίου να απειλεί
να... καταπιεί τα σχέδια για μέτρα ανακούφισης
των ασθενέστερων και με το δημοσιονομικό
κενό να εκτοξεύεται κοντά στα 7 δισ. ευρώ,
όταν προεκλογικά υπολογιζόταν το πολύ στα
2,5 δισ. Το πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό
είναι το ερώτημα που καλείται να απαντήσει
πειστικά –και κοστολογημένα– η κυβέρνηση.
Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού, η 13η σύνταξη και οι άλλες φι-
λολαϊκές εξαγγελίες πήγαν ήδη πιο πίσω. Αν-
τιθέτως, άνοιξε παράθυρο για αύξηση του
ΦΠΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά,
καθώς μάλιστα πλησιάζει η έναρξη της τουρι-
στικής περιόδου. Είναι έτοιμη η κυβέρνηση
να κινηθεί στοχευμένα και αποτελεσματικά;
Και θα καταφέρει να κατευνάσει τις αντιδράσεις
στο εσωτερικό της; «Νομίζω ότι είναι κέρδος
για εμάς, όπως και για την ελληνική κοινωνία,
το γεγονός ότι είναι γενικόλογη η λίστα σε
πολλά και αφήνει περιθώρια» εκτίμησε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος. Όμως οι ασαφείς
οδηγίες είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να
χάσεις το δρόμο...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Οι αντιρρήσεις του υπουρ-
γού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης για τη συμ-
φωνία της κυβέρνησης

με τους Ευρωπαίους εταίρους ήταν μάλλον
αναμενόμενες. Και η έως τώρα κριτική
του στους κυβερνητικούς χειρισμούς δεν
δείχνει διάθεση ρήξης από την πλευρά
του. Ωστόσο, όλοι περιμένουν να δουν
τι θα γίνει όταν η κυβέρνηση κληθεί να
εξειδικεύσει τις προτάσεις της και να
λάβει μέτρα. «Ό,τι και να γράφει το e-
mail (σ.σ. του Γ. Βαρουφάκη) δεν πρόκειται
να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις»
δήλωσε την Τετάρτη ο Π. Λαφαζάνης.
Και αυτό, μάλλον, ήταν προειδοποίηση...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Η εξαφάνιση του 20χρο-
νου φοιτητή από τα Ιωάν-
νινα δεν σοκάρει απλώς
την κοινή γνώμη. Φέρνει

την ελληνική κοινωνία αντιμέτωπη με τα
ίδια της τα ταμπού και τις αγκυλώσεις
της. Οι ελπίδες ότι η αναζήτηση του
νεαρού θα έχει αίσιο τέλος έχουν ανα-
ζωπυρωθεί τα τελευταία 24ωρα, αν και
κάποιοι επιμένουν ότι ο Βαγγέλης εξα-
φανίστηκε επειδή το ήθελε και ίσως να
μην θέλει να τον βρουν. Σε κάθε περίπτωση,
αυτή τη στιγμή, η ευχή είναι μία: μακάρι
από την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές έως την κυκλοφορία της εφη-
μερίδας ο Βαγγέλης να έχει βρεθεί...

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών επί κυβέρνησης
Γιώργου Παπανδρέου κά-
θεται από αυτή την εβδο-

μάδα στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου
για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Οι
κατηγορίες που του αποδίδονται είναι νό-
θευση εγγράφου και απόπειρα απιστίας,
καθώς φέρεται να αφαίρεσε ονόματα συγ-
γενικών του προσώπων από τη λίστα. Ο
ίδιος δηλώνει αθώος και αρνείται όλες
τις κατηγορίες. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι
κατά τη δίκη θα ακουστούν πολλά και εν-
διαφέροντα. Όπως ότι εδώ και 3 χρόνια
το ΣΔΟΕ έχει ελέγξει μόλις 30 από τους
2.062 καταθέτες της λίστας...

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Η εκ νέου υπογραφή σύμβασης μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ή η

ανανέωση υφιστάμενης.
2. «Μοίρα» δικαιώματος κληρονομημένου – Όρος των ηλεκτρονικών

υπολογιστών.
3. Μονάδες ευαισθησίας των φιλμς (ξεν) – Αποθηκευτικός χώρος με-

ταφορικού μέσου.
4. Επικίνδυνα ακραίο κλιματικό φαινόμενο που επηρεάζει τις καλλιέργειες

– Λίγος … καφές.
5. Είδος λαδερού φαγητού – Παρέχω τα απαραίτητα προς το ζην (μτφ).
6. Πετούσε παλιότερα – Ήταν η μυθική Ευρυνόμη, η μητέρα των Χαρίτων

(καθ).
7. Είναι οι θέσεις των υποθηκοφυλάκων στη χώρα μας.
8. Συμφωνία επαναγοράς χρεογράφου σε προκαθορισμένη τιμή και

χρόνο – Παλιά εταιρία διυλιστηρίων και εμπορίας πετρελαιοειδών
στη χώρα μας.

9. Με τον τουρισμό της χώρας μας σχετικά αρχικά – Άθελά του παρα-
πλανά.

10.Αποφεύγει την καταπόνηση και τη σκληρή εργασία.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Κι  έτσι τα αφερέγγυα άτομα, τα αναξιόπιστα στις συναλλαγές.
2. Δεν είναι πάντα μεταδοτικό – Μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα

με την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Μάαστριχτ.
3. Άλλη λέξη για το αρδευτικό αυλάκι – Τα πιο γνωστά παραδείγματα.
4. Μουσική νότα – Το ηθικά αμόλυντο άτομο.
5. Δίνει κίνηση στη μηχανή αυτοκινήτου (καθ) – Είδος πουλιού που

στριγγλίζει χαρακτηριστικά.
6. Λαοί λευκής φυλής της Σαουδικής Χερσονήσου, γενάρχης των οποίων

ήταν γιος του Νώε – Συστατικά της … φωτιάς.
7. Η παρουσίαση πραγμάτων που ενισχύουν ισχυρισμό ή συλλογισμό.
8. Μερικοί τη … σκοτώνουν – Οτιδήποτε παρέχει ψυχολογική βοήθεια

(καθ – μτφ).
9. Αυτή που εξαργυρώνει ξένα νομίσματα.
10. Χαρακτηριστικό κατά το σούρουπο – Οργανισμός που φτιάχνει τα

σχολεία.

Το σταυρόλεξο της εβδομάδας από τον Δημήτρη Φίλιο

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ



Συμφωνία με τους εταίρους για να μην ανακοπεί η ανάκαμψη και να ενισχυθεί η ανάπτυξη
Το 2014, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια μεγάλης ύφεσης, ανακόπηκε η πτώση και
σημειώθηκαν θετικοί ρυθμοί μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας. Με βάση τα
δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των μεγάλων ελλειμμάτων του Δημοσίου
και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και με την πραγματοποίηση σημαντικών
μεταρρυθμίσεων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν πλέον βασικές προϋποθέσεις
προκειμένου η ελληνική οικονομία να εξέλθει οριστικά από την κρίση και να προχωρήσει
σε ταχεία ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον. 
Ωστόσο, η αισιόδοξη αυτή προοπτική σκιάζεται από  μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας
που κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Η απόφαση του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου
για την παράταση της δανειακής σύμβασης και η έγκριση των ελληνικών προτάσεων για
μεταρρυθμίσεις στο Eurogroup της 24ης Φεβρουαρίου  περιορίζουν την αβεβαιότητα και
δίνουν στη νέα κυβέρνηση τη δυνατότητα να ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν,
θέτοντας παράλληλα τις δικές της προτεραιότητες. Οι αποφάσεις αυτές είναι θετικές, διότι
αποτρέπουν μια ρήξη με τους εταίρους που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την
ελληνική οικονομία και όχι μόνο. Για να εκμεταλλευθούμε όμως αυτό το παράθυρο ευκαιρίας,
πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σε πνεύμα συνεργασίας και
εμπιστοσύνης για να καταλήξουμε σύντομα σε μια αμοιβαίως επωφελή τελική συμφωνία.
Την κρίσιμη αυτή στιγμή απαιτείται συντεταγμένη εθνική προσπάθεια, σε στενή συνεργασία
με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, για να διασφαλιστούν οι θυσίες των Ελλήνων
πολιτών και να συνεχιστεί η ανασυγκρότηση της οικονομίας με στόχο τη διατηρήσιμη
ανάπτυξη. Η Τράπεζα της Ελλάδος από την δική της πλευρά θα συμβάλει με όλες  τις
δυνάμεις της σ’ αυτή την προσπάθεια.

Ανάκαμψη της οικονομίας το 2014 σε περιβάλλον αποπληθωρισμού
Το έτος 2014 σηματοδοτεί την επιστροφή της οικονομικής δραστηριότητας σε θετικούς
ρυθμούς μεταβολής μετά από έξι έτη συνεχούς και βαθιάς οικονομικής κρίσης, που
αποτιμώνται σε σωρευτική υποχώρηση του AEΠ πάνω από 25%. Τα δημοσιευμένα τριμηνιαία
στοιχεία του ΑΕΠ δείχνουν σαφή αποκλιμάκωση της ύφεσης από το α΄ τρίμηνο του 2014,
με αποτέλεσμα στο σύνολο του έτους να καταγράφεται θετικός ρυθμός μεγέθυνσης της
τάξεως του 0,8%, για πρώτη φορά μετά το 2007. Κινητήριες δυνάμεις αυτής της εξέλιξης
ήταν η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Συγκεκριμένα, στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2014:
•Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,4%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της βελτίωσης της

ανταγωνιστικότητας. Οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τομείς που
παρουσίασαν ισχυρή επεκτατική εξαγωγική δυναμική.

•Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,5%, υποστηριζόμενη από τη σταθεροποίηση του
πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών, αλλά
και τη μείωση της αβεβαιότητας.

Σημαντικές θετικές εξελίξεις αποτελούν επίσης η ανάκαμψη της συνολικής απασχόλησης
κατά 0,3% και της μισθωτής απασχόλησης κατά 2,3%, ενώ ο αριθμός των ανέργων
μειώθηκε κατά 3,3%, για πρώτη φορά μετά το 2008. Παρά ταύτα, το ποσοστό ανεργίας
παραμένει υψηλό και είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Επιπλέον, το ποσοστό των μακροχρόνια
ανέργων συνεχίζει να αυξάνεται, με κίνδυνο να απαξιωθεί ένα μεγάλο μέρος των δεξιοτήτων
του εργατικού δυναμικού. 
Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε περαιτέρω το 2014, λόγω της
αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών,
συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει ενδείξεις βελτίωσης από το
2013. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ανέβηκε στην 81η από την 91η θέση το 2012 στο δείκτη
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, ενώ σύμφωνα με το δείκτη
“ευχέρειας του επιχειρείν” της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα ανέβηκε στην 61η από την
65η και 89η θέση αντιστοίχως τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη. Ωστόσο, η πρόσβαση στη
χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον
παραμένουν πλέον τα σημαντικότερα εμπόδια στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου (όσον αφορά την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσματος) του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (ΠΟΠ) κατά 1,2% του ΑΕΠ
το 2013 αποτέλεσε σημαντική παρακαταθήκη, θέτοντας στέρεες βάσεις για την εκπλήρωση
του δημοσιονομικού στόχου το 2014 για τρίτο συναπτό έτος. Εντούτοις, το τελικό
δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης για το 2014 υπόκειται σε επισφάλειες,
που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αβεβαιότητες των τελευταίων εβδομάδων του
έτους σε συνδυασμό με την οπισθοβαρή κατανομή των εσόδων. Οι αβεβαιότητες αυτές
έχουν ενταθεί μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2014,
η οποία κατέγραψε σημαντικές αποκλίσεις στο σκέλος των φορολογικών εσόδων, ειδικότερα
κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Οι συνολικές επενδύσεις παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές, παρά την αύξηση των δημοσίων
επενδύσεων, αντανακλώντας τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως λόγω του
περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης και του υψηλού κόστους δανεισμού. Η πτώση
των ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται ιδίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, ενώ οι παραγωγικές
επιχειρηματικές επενδύσεις έχουν αρχίσει να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Η αναιμική
αύξηση των επενδύσεων κατά 1% το γ΄ τρίμηνο του 2014, που παρατηρήθηκε για πρώτη
φορά μετά το 2008, πιθανώς σηματοδοτεί ανάκαμψη των επενδύσεων η οποία ενδέχεται
να συνεχιστεί τα επόμενα έτη.

Διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές
Οι συνθήκες στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές συνέχισαν να βελτιώνονται κατά τη
διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2014. Σταδιακά ωστόσο, από το γ΄ τρίμηνο του 2014, η
αύξηση της επενδυτικής αβεβαιότητας για τον τραπεζικό τομέα των χωρών της ζώνης του
ευρώ, οι ενδείξεις εξασθένησης της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ,
καθώς και η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, οδήγησαν
σε αύξηση της μεταβλητότητας στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων.
Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένων των δυσμενών ειδικών παραγόντων στην αποτίμηση
των ελληνικών κρατικών ομολόγων (που σχετίζονταν κυρίως με αβεβαιότητες όσον αφορά
τις πολιτικές εξελίξεις), οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν
σημαντικά και επέστρεψαν στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί το γ΄ τρίμηνο του 2013.Οι
εξελίξεις στην αγορά των ομολόγων των ελληνικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
ήταν επίσης αρνητικές το 2014. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, οι αποδόσεις των
ομολόγων των ελληνικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων εμφάνισαν μεταβολές σε
συνάφεια με εκείνες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καλύτερη

πιστοληπτική διαβάθμιση. Όμως από τα τέλη Οκτωβρίου αποσυνδέθηκαν από τις αποδόσεις
των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων και ακολούθησαν την έντονα ανοδική εξέλιξη των
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων.
Οι εξελίξεις στην αγορά μετοχών στην Ελλάδα ήταν επίσης αρνητικές το 2014, αν και όχι
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η υποχώρηση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών ήταν σημαντική, ιδίως των τίτλων των τραπεζών, παρά την επιβεβαίωση της
κεφαλαιακής τους επάρκειας στο πλαίσιο της πρόσφατης Συνολικής Αξιολόγησης από την
ΕΚΤ του τραπεζικού συστήματος των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό παρά τους κλυδωνισμούς
H ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της προ προβλέψεων κερδοφορίας, οι πρώτες
ενέργειες στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ζητήματος των δανείων σε καθυστέρηση
και η ενεργοποίηση, από τις 4 Νοεμβρίου 2014, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)
αποτέλεσαν τις βασικές εξελίξεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2014.
Ειδικότερα, στις αρχές του 2014 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
ακραίων καταστάσεων που είχε διοργανωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, γεγονός που
διευκόλυνε (παράλληλα με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων) τις
τράπεζες να αντλήσουν πόρους από τις αγορές κεφαλαίων, ενώ προς τα τέλη του έτους
ολοκληρώθηκε η Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ, η οποία επανεπιβεβαίωσε την επάρκεια της
κεφαλαιακής βάσης των συστημικών ελληνικών τραπεζών.
Παρά τις θετικές εξελίξεις, το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές
προκλήσεις, με κυριότερη την ανάγκη αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων. Ο λόγος
των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό
επίπεδο (Σεπτέμβριος 2014: 34,2%, Δεκέμβριος 2013: 31,9%). Θετικές ωστόσο εξελίξεις
αποτέλεσαν η αισθητή επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στο ρυθμό δημιουργίας νέων
δανείων σε καθυστέρηση και η σημαντική αύξηση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε
καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις.
Τέλος, από τις 4 Νοεμβρίου 2014 ενεργοποιήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ),
δηλαδή το νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας το οποίο αποτελείται από μία υπερεθνική
αρχή, την ΕΚΤ, και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών. Οι φορείς
αυτοί συνεργάζονται βάσει ενιαίας δέσμης κανόνων και στο πλαίσιο των Μικτών Εποπτικών
Ομάδων, οι οποίες ορίζονται για κάθε συστημική τράπεζα και στις οποίες συμμετέχουν
στελέχη της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών. Η ΕΚΤ ασκεί άμεση εποπτεία σε 120
σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων ελληνικών
συστημικών τραπεζών. Η άμεση εποπτεία θα περιλαμβάνει εξέταση των δανειοδοτικών,
δανειοληπτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των τραπεζών και γενικότερα της
συμμόρφωσής τους προς το ευρωπαϊκό και εθνικό εποπτικό δίκαιο.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 (για άρση της
εξαίρεσης της χρεογράφων που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο από τις
προϋποθέσεις ελάχιστης πιστωτικής διαβάθμισης για την αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων
κατά τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος) δεν δημιουργεί προβλήματα
ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, καθώς το τραπεζικό σύστημα έχει ανασυγκροτηθεί σε
νέες υγιείς βάσεις, έχει επαρκή κεφαλαιακή βάση και μπορεί να αντλήσει ρευστότητα από
την Τράπεζα της Ελλάδος με το μηχανισμό της έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), αν και με
σημαντικά υψηλότερο κόστος. Η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί σύντομα και αναμένεται
να ανακληθεί, όπως συνέβη και σε προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, εφόσον υλοποιείται
επιτυχώς η πρόσφατη συμφωνία της Ελλάδος με το Eurogroup και τους τρεις θεσμούς.

Θετικές προοπτικές για το 2015 
Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, εκτιμάται θετικός ρυθμός μεγέθυνσης το 2015, ενώ
προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2016. Τα βασικά στοιχεία αβεβαιότητας ως προς την
προοπτική της οικονομικής δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα εντοπίζονται στην υλοποίηση
της μεταβατικής συμφωνίας  με τους εταίρους μας, στην πιθανή  χειροτέρευση των
δημοσιονομικών συνθηκών και στη χαλάρωση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων.
Αν περιοριστούν οι αβεβαιότητες αυτές, η οικονομία μπορεί και αναμένεται να συνεχίσει
την πορεία ανάκαμψης και το 2015. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και η
ιδιωτική κατανάλωση θα δώσουν ώθηση στην οικονομία, ενώ και η άνοδος των επιχειρηματικών
επενδύσεων θα συνδράμει στην ίδια κατεύθυνση.
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσουν να αποτελούν έναν από
τους πυλώνες ανάπτυξης και το 2015, λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης του διεθνούς
οικονομικού περιβάλλοντος, με επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης τόσο στις αγορές της
ΕΕ όσο και στις λοιπές αγορές, και της ενίσχυσης του παγκόσμιου εμπορίου. Επίσης θετικά
θα συμβάλει και η περαιτέρω βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και ενδεχομένως
της ανταγωνιστικότητας κόστους, σε συνδυασμό αφενός με την αποκατάσταση της ομαλής
πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και αφετέρου με τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών, αλλά και
η μείωση της αβεβαιότητας, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά την καταναλωτική δαπάνη
κατά τη διάρκεια του 2015. Συνεπώς εκτιμάται ότι η ιδιωτική κατανάλωση στο σύνολο του
έτους θα αυξηθεί, συνεπικουρούμενη και από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, η οποία
αναμένεται ότι θα ενισχύσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυ-
ριών.
Στη θετική προοπτική των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν: (α) η αξιοποίηση από
τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις της ρευστότητας του ΕΣΠΑ και των συγ-
χρηματοδοτήσεων και εγγυοδοσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EΤΕπ) και του
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), (β) η περαιτέρω πρόοδος των
έργων υποδομής — κυρίως στους τέσσερις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους — αλλά και
η δυναμική των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που προσδίδουν άμεσο
αναπτυξιακό αποτέλεσμα και κινητοποιούν επενδυτικούς πόρους στη βιομηχανία υλικών και
στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, (γ) το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο που δρομολογείται από
κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ μέσω της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και (δ) η εξαιρετικά διευκολυντική ενιαία νομισματική
πολιτική, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης
των υγιών επιχειρήσεων. Η υλοποίηση του στόχου των 6,4 δισεκ. ευρώ του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων για το 2015 θα συντελέσει επίσης στη θετική εξέλιξη των επενδύ-
σεων.
Επιπροσθέτως, σημαντική δυναμική στο επενδυτικό κλίμα θα μπορούσε να προσδώσει και
η ολοκλήρωση σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι
ιδιωτικοποιήσεις εκείνες που συνιστούν ταυτόχρονα παραγωγικές ξένες άμεσες επενδύσεις

μπορούν να συμβάλουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στον εκσυγχρονισμό και στην
αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται, στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας, αλλά και στον
περιορισμό των δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου και � τελικά � στη μείωση
του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα.

Η ανάκαμψη είναι εύθραυστη και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός
Όπως προαναφέρθηκε, βασικά στοιχεία αβεβαιότητας για τις προοπτικές της οικονομικής
δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα είναι η ολοκλήρωση της μεταβατικής συμφωνίας  με τους
εταίρους της χώρας  και η χαλάρωση που παρατηρείται στα πεδία του προϋπολογισμού και
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σαφείς ενδείξεις της αβεβαιότητας παρατηρήθηκαν
ήδη στους δείκτες οικονομικού κλίματος, οι οποίοι φάνηκε να χάνουν τη θετική δυναμική
τους κατά τους τελευταίους μήνες του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, αλλά και στην
εκτέλεση του προϋπολογισμού που παρουσίασε απόκλιση έναντι των στόχων το Δεκέμβριο
του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015. Ο χαμηλότερος του προσδοκώμενου ρυθμός
μεγέθυνσης στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, καθώς και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι,
αποτελούν επιπλέον δυνητικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Αντίθετα, η περαιτέρω μείωση
των τιμών του πετρελαίου, η εξαιρετικά διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ που
επενεργεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών χρηματοδότησης, η πιθανή
ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων μετά την εξάλειψη της οικονομικής αβεβαιότητας,
καθώς επίσης και η διολίσθηση του ευρώ, προσδοκάται ότι θα έχουν θετικές συνέπειες
στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. 

Υιοθέτηση εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, για την οριστική
έξοδο από την κρίση και την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης
Η θετική πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών το 2014 και οι αισιόδοξες προοπτικές
είναι απόρροια σημαντικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια με ορατά
επωφελή αποτελέσματα, αλλά και σοβαρές αρνητικές παρενέργειες. Στα επιτεύγματα
περιλαμβάνονται η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, καθώς και η ουσιαστική
εξάλειψη του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η οποία εν μέρει αντανακλά
τη μεγάλη υποχώρηση της εγχώριας καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης και εν μέρει
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, προχώρησαν ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές
στη λειτουργία του κράτους, έγιναν βήματα εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος
και των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και άρχισε η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Από την άλλη πλευρά όμως, τα θετικά αποτελέσματα είχαν υψηλό κόστος για την οικονομία
και την κοινωνία, σε όρους εισοδημάτων, απασχόλησης και ανθρώπινου και πάγιου κεφα-
λαίου.
Οι βασικές αλλαγές πρέπει να διατηρηθούν και να εμπεδωθούν, γιατί αποτελούν ακρογωνιαίο
λίθο της προσδοκώμενης στροφής σε ένα νέο, εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο. Γι’ αυτό
πρέπει να εξαλειφθούν οι αβεβαιότητες και να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν
να ακυρώσουν τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να υπονομεύσουν την ανάπτυξη.
Οι μεγάλες θυσίες που κατέβαλε η ελληνική κοινωνία δεν πρέπει να πάνε χαμένες.
Σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο αυτή είναι οι συνεχιζόμενες
διαπραγματεύσεις με τους εταίρους και η διασφάλιση συνθηκών ομαλής χρηματοδότησης
της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.
Το κύριο στοιχείο που θα διευκολύνει την ολοκλήρωση της  συμφωνίας είναι η πρόοδος
στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν. Σημειωτέον ότι οι εναπομείνασες
υποχρεώσεις είναι συγκριτικά περιορισμένες και έχουν χαμηλό κόστος σε σχέση με τον
τεράστιο όγκο των αλλαγών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και το βαρύ τίμημα
που έχει ήδη καταβάλει η ελληνική κοινωνία. Με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων η
οικονομία έχει μπροστά της μόνο οφέλη. Βεβαίως η χώρα πρέπει στη συνέχεια να
εφαρμόσει δικό της πρόγραμμα περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για να διασφαλιστούν η
διατηρήσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία.
Αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, οι εταίροι από την πλευρά τους θα πρέπει να
επαναβεβαιώσουν την απόφασή τους για ελάφρυνση του χρέους που είχε εκφραστεί ρητά
στη σύνοδο του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου 2012. Η ελάφρυνση του χρέους με
μεθόδους που είχαν επίσης προβλεφθεί σε εκείνο το Eurogroup ή και με άλλες, θα
ενδυναμώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας, υπό τον όρο βέβαια ότι η
οικονομική πολιτική θα παραμείνει προσηλωμένη στη δημοσιονομική προσαρμογή, στην
επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και στις μεταρρυθμίσεις που προωθούν την παραγωγική
επανεκκίνηση. Η ελάφρυνση του χρέους θα επιτρέψει τη σταδιακή μείωση των απαιτούμενων
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που αποστερούν αναπτυξιακούς πόρους από την
οικονομία. Επιπρόσθετα, η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους που αποφασίστηκε τότε ενείχε
και μία δεύτερη διάσταση: της ανταμοιβής της Ελλάδος για τη μακρά και επίπονη δημοσιονομική
προσαρμογή. Η προσαρμογή αυτή είναι πλέον γεγονός.
Μια νέα  συμφωνία με τους εταίρους είναι αναγκαία προϋπόθεση για να συνεχιστεί και να
ισχυροποιηθεί η ανάκαμψη της οικονομίας που έχει ήδη αρχίσει. Δεν είναι όμως και ικανή
από μόνη της να δώσει την αποφασιστική ώθηση που χρειάζεται. Στο μεταίχμιο που
βρισκόμαστε σήμερα, απαιτείται ένα ενιαίο συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης που θα
στηρίζεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής μέσω επενδύσεων και κυρίως μέσω
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Πρώτα μέτρα άμεσης εφαρμογής που θα ανοίξουν το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση εί-
ναι:
α. Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει, η συνέχιση των διαρθρωτικών
αλλαγών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και η ενίσχυση της «έξυπνης οικονομίας». Η
περαιτέρω απελευθέρωση επαγγελμάτων, καθώς και εκείνων των αγορών αγαθών και
υπηρεσιών που, σύμφωνα και με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, παρουσιάζουν σχετική υστέρηση
στην ένταση του ανταγωνισμού, θα πρέπει να προωθηθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Η
στρατηγική των ιδιωτικοποιήσεων καλείται να θέσει ως προτεραιότητα την επιτάχυνση
εκείνων των υφιστάμενων διαδικασιών που μπορούν, όπως προαναφέρθηκε, να συμβάλουν
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ιδιωτικοποιούμενων επιχειρήσεων, στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας και — τελικά
— στη μείωση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι
ευρωπαϊκοί πόροι (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο) ως κινητήριος μοχλός για την
προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας και την αξιοποίηση των συγκριτικών μας
πλεονεκτημάτων σε τομείς της “έξυπνης οικονομίας”, περιλαμβανομένου του τομέα του
πολιτισμού και της δημιουργίας.
β. Η διασφάλιση των δημοσιονομικών επιτευγμάτων. Τα δημοσιονομικά επιτεύγματα θα
πρέπει να διασφαλιστούν και να εδραιωθούν. Η προσπάθεια οφείλει να επικεντρωθεί στις

διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αυτοτέλειας και της αποτελεσματικότητας
της φορολογικής διοίκησης, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
Κεντρικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι η εφαρμογή σύγχρονων
τεχνικών φορολογικού ελέγχου βάσει συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και η ενεργοποίηση
του περιουσιολογίου.
γ. Η επανεξέταση του καθεστώτος των φοροαπαλλαγών και άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς των φοροαπαλλαγών και άλλων
ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
Από τώρα θα μπορούν να εξεταστούν, να κοστολογηθούν και να αρχίσουν να αίρονται οι
ποικίλες εξαιρέσεις από τις γενικές φορολογικές διατάξεις, εκτός αν αφορούν: (α) κοινωνικές
ομάδες που πλήττονται έντονα από την κρίση ή βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και (β)
αναπτυξιακά κίνητρα, η συμβολή των οποίων στην οικονομική ανάπτυξη είναι μείζονος ση-
μασίας.
δ. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η επανεξέταση της αποδοτικότητας των
δημόσιων δαπανών. Στο βαθμό που υλοποιείται το προηγούμενο μέτρο, μπορούν να
μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης φορολογίας,
με θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διατηρησιμότητα των
δημοσιονομικών μεγεθών. Στο σκέλος των δαπανών, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια
για αποτελεσματικότερη στόχευση των κοινωνικών παροχών, ενώ θα πρέπει να επανεξεταστούν
οι υφιστάμενες εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η
ενίσχυση του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
οφείλει να ολοκληρωθεί, με στόχο την αποτροπή της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων
οφειλών, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί το πρόσφατα θεσπισμένο Ανεξάρτητο
Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
ε. Η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Θα πρέπει να προωθηθούν οι λοιπές
μεταρρυθμίσεις που αφορούν κυρίως τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του δημόσιου
τομέα, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και την εξασφάλιση της ισονομίας. Σε αυτή
την κατεύθυνση, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια ώστε να γενικευθεί η χρήση
αυτοματοποιημένων και απρόσωπων διαδικασιών κατά την επικοινωνία και τις συναλλαγές
των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, ως ανάχωμα στα φαινόμενα διαφθοράς.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση στοιχειωδών προαπαιτούμενων
όπως το κτηματολόγιο, αλλά και η προσπάθεια άρσης των χρόνιων αγκυλώσεων στη
λειτουργία και την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση
της λειτουργίας του κράτους είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
και η εδραίωση ενός διαφανούς πλαισίου αξιολόγησης και επιβράβευσης της παραγωγικότητας
και του επαγγελματικού ήθους.
στ. Η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και μείωση του αριθμού
των ανέργων. Η απορρόφηση των ανέργων αναμένεται ότι θα είναι μια σταδιακή διαδικασία
που θα απαιτήσει χρόνο, δεδομένου και του τρέχοντος βαθμού υποαπασχόλησης του
εργατικού δυναμικού. Στην αποκλιμάκωση της ανεργίας — και ιδιαίτερα της ανεργίας των
νέων και των μακροχρόνια ανέργων — και τη σταδιακή ανάκαμψη του ποσοστού
απασχόλησης θα συμβάλουν, πέρα από την ανάπτυξη, και οι ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, καθώς τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή προγράμματα και δράσεις που
χρηματοδοτούνται με πόρους που έγιναν διαθέσιμοι από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-
2020. Σημαντικό ρόλο στη μείωση της ανεργίας και στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής
της διάστασης θα έχουν δράσεις για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ. Ωστόσο, η
ενίσχυση των πολιτικών αυτών θα πρέπει να συνδυαστεί με έλεγχο και αξιολόγηση της
αποδοτικότητάς τους, καθώς και με την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης ερ-
γασίας.
ζ. Η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση. Η αποτελεσματική διαχείριση
των δανείων σε καθυστέρηση θα έχει θετικές και αλυσιδωτές επιδράσεις στην πιστοδότηση
της υγιούς επιχειρηματικότητας, καθώς η δυνατότητα των τραπεζών να χορηγήσουν νέες
πιστώσεις είναι αλληλένδετη με την ομαλή και έγκαιρη εξόφληση των υφιστάμενων δανείων.
Το μοντέλο διαχείρισης που θα επιλεγεί πρέπει: (α) να μη δημιουργεί κίνητρα για αθέτηση
οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
και (β) να συνεισφέρει στην εξεύρεση της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης και,
εφόσον είναι δυνατόν, στην ελάφρυνση των δανειοληπτών που αποδεδειγμένα βρίσκονται
σε πρόσκαιρη δυσχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους. Βεβαίως, πέρα από την
αποτελεσματική διαχείριση, σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του ποσοστού είσπραξης
των απαιτήσεων από τα δάνεια σε καθυστέρηση θα αποτελέσει και η παγίωση θετικών
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη
διαδικασία μείωσης των προβληματικών δανείων καθώς θα βελτιώνονται οι δυνατότητες
αποπληρωμής από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
η. Η εξασφάλιση ομαλής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Η δυνατότητα του
τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία εξαρτάται όχι μόνο
από την κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και από τη ρευστότητά του. Οι τράπεζες, μετά τις
πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίων, έχουν επαρκή κεφαλαιακή βάση, αλλά οι πιέσεις που
δέχεται η ρευστότητά τους — ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες — παραμένουν έντονες.
Το υπόλοιπο των καταθέσεων είναι σήμερα σημαντικά μικρότερο σε σχέση με αυτό που
υπήρχε πριν από την εκδήλωση της κρίσης, ενώ οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη πρόσβαση
στις αγορές χρήματος. Κατόπιν της τελευταίας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΚΤ (4 Φεβρουαρίου 2015) για αποκλεισμό από τις αποδεκτές εξασφαλίσεις των τίτλων
που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, η αξία των τίτλων στο χαρτοφυλάκιο
των ελληνικών τραπεζών που είναι αποδεκτοί για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχει
περιοριστεί σημαντικά. Οι τράπεζες μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω του
έκτακτου μηχανισμού της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA), πράγμα που, με βάση τους κανόνες
του Ευρωσυστήματος, αναγκαστικά συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Γι’ αυτό πρέπει σύντομα να υλοποιηθεί η πρόσφατη συμφωνία με το Eurogroup και τους
τρεις θεσμούς, ώστε να ανακληθεί η απόφαση αυτή.

***
Τα τελευταία χρόνια διανύσαμε ένα δύσβατο δρόμο με υψηλό κόστος για όλη την ελληνική
κοινωνία. Αν αντιμετωπίσουμε τις σχετικά περιορισμένες εκκρεμότητες προκειμένου να κλείσει
η πρώτη φάση της προσπάθειας που άρχισε το 2010 και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια νέα
φάση, τότε οι αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας θα ενισχυθούν σημαντικά. Η ταχεία
ανάπτυξη θα επιτρέψει να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για την αποκατάσταση
της κοινωνικής συνοχής που έχει πληγεί, με κύριους στόχους τη μείωση της ανεργίας και τη
διόρθωση των ανισοτήτων στην κατανομή του κόστους της προσαρμογής. Προϋπόθεση όμως
για να συμβεί αυτό είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας και να υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν την πρόσφατα συναφθείσα συμφωνία.
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Θα στείλουν στρατό να ελευθερώσει τους δεκάδες
Ασσύριους χριστιανούς που απήγαγε το Ισλαμικό
Κράτος στην ΒΑ Συρία; Όχι. 
Θα στείλουν στρατό να εκδιώξει τους τζιχαντιστές
από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στη Μέση
Ανατολή, απειλώντας όλο τον πολιτισμένο κόσμο;
Όχι. 
Θα στείλουν στρατό να βοηθήσουν τους γνωστούς
για τα όχι και τόσο δημοκρατικά τους φρονήματα
τύπους, που μάχονται τους ρωσόφωνους αντάρτες
στην Ανατολική Ουκρανία; Όχι φυσικά. 
Ο λόγος για τη βρετανική κυβέρνηση λοιπόν, που
παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει
υποστεί τα πάνδεινα από την ισλαμική τρομοκρατία,
εξακολουθεί να «μπερδεύει» τις προτεραιότητές
της και αποφάσισε να στείλει στην Ουκρανία «στρα-
τιωτικούς συμβούλους». Αρχικά 75 άτομα, που
θα έχουν το ρόλο των εκπαιδευτών των τοπικών
ουκρανικών δυνάμεων. Και αυτά τα ανακοίνωσε
ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ
Κάμερον, που δεν κρύβει την έχθρα του για τη
Μόσχα. «Μπερδεμένος» και αυτός, στρέφεται για
άλλη μια φορά κατά ενός ευρωπαϊκού χριστιανικού
έθνους, αφήνοντας τους τζιχαντιστές να αλωνίζουν
ανενόχλητοι. Η πολλή εκκοσμίκευση τους «χάλασε»
λίγο στη Βρετανία και δεν μπορούν πλέον να ξε-
χωρίσουν τους φίλους τους από τους εχθρούς
τους. 
Ως συνήθως όλα αυτά και με την –διαχρονική–
επίκληση από το Λονδίνο της «ειδικής σχέσης»
με τις ΗΠΑ. Οι Βρετανοί δεν καταλαβαίνουν ότι
στην Ανατολική Ουκρανία κάποιοι δίνουν αγώνα
για την επιβίωσή τους και την αποφυγή της αφο-
μοίωσής τους σε κάτι απόλυτα ξένο προς τις αξίες
και τις αρχές τους. Δεν τους δόθηκε άλλωστε στην
Ανατολική Ουκρανία άλλη εναλλακτική… Ψήφισαν
και είδαν αυτούς που ψήφισαν και αυτούς που νί-
κησαν στην κάλπη, να ανατρέπονται με τον γνωστό
τρόπο –πραξικοπηματικά, δια μιας υποκινούμενης
«επανάστασης». Η δε άμεση ανάμειξη της Δύσης
στην Ουκρανία, θα κάνει τώρα τα πράγματα
χειρότερα και θα επιβεβαιώσει τους φόβους όλων
όσοι μάχονται στο Ντονμπάς. 
Όλα αυτά γίνονται πολύ κοντά στη ρωσική επικράτεια.
Και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα. Η Μόσχα έχει
κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τις μεθοδεύσεις
στα πέριξ της επικράτειάς της, καθώς βλέπει τις
ΗΠΑ να πιέζουν Ολλανδούς και Αυστραλούς να
στείλουν… στρατό στην Ουκρανία! Υπό αυτό το
πρίσμα, κανείς μπορεί να αποδώσει τα εύσημα
στις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας
για την προσπάθεια που καταβάλλουν, μαζί με τη
Ρωσία, προκειμένου να επιτύχουν μια σταθερή
εκεχειρία και την ειρήνευση στην Ουκρανία, με
διπλωματικά μέσα. 

Η Βρετανία 
«μπερδεύει» τις 

προτεραιότητές της

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΔΕ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Η ώρα των δύσκολων αποφάσεων...

Ήταν 8, ήταν 10, 15 ή πάνω από 30 οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπερ-
ψήφισαν τη συμφωνία του Eurogroup
κατά την άτυπη ψηφοφορία δια ανάτασης
χεριών στην πρόσφατη, μαραθώνια
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του κόμματος; Και είναι ο αριθμός
τους βαρόμετρο για τον τρόπο με τον
οποίο η κυβέρνηση θα προχωρήσει
στην κύρωση της συμφωνίας; Τα ερω-
τήματα είναι πολλά για το Μαξίμου και
καθημερινά πληθαίνουν, ωστόσο το

βέβαιο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρί-
σκεται, από πολύ νωρίς στη θητεία του,
αντιμέτωπος με αποφάσεις που μπορεί
να ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα
για την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο
κύρωσης της συμφωνίας με Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου, «μεθόδευση»
για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση
κατ’ επανάληψη είχε καταγγείλλει την
κυβέρνηση Σαμαρά. Η Πρόεδρος της
Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντιδρά

έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (μο-
λονότι δεν εξαρτάται επί της ουσίας
από την ίδια), τη στιγμή που τόσο εκείνη
όσο και άλλα στελέχη διαμηνύουν στο
Μαξίμου ότι η συμφωνία αποτελεί «νέο
μνημόνιο». Υπάρχει περίπτωση, όταν
η συμφωνία έρθει στη Βουλή, να την
καταψηφίσουν αντιδρώντες βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ; Προστίθεται και αυτό στα
πολλά ερωτήματα. Άλλωστε, το είπαμε
ότι για την κυβέρνηση... τώρα αρχίζουν
τα δύσκολα!

Μπορεί οι τελευταίες εξελίξεις να έχουν
στρέψει το ενδιαφέρον όλων στην οικο-

νομία και στη συμφωνία της κυβέρνησης
με τους δανειστές, ωστόσο τα όσα
συμβαίνουν σε αυτό το μέτωπο επι-
τείνουν τη συσσωρευμένη ένταση στο
εσωτερικό της ΝΔ, καθώς είναι δια-

φορετικές οι εκτιμήσεις βουλευτών και
στελεχών για τη στάση του κόμματος

έναντι της συμφωνίας. Γι’ αυτό
και είναι ακόμα μεγαλύτερο

το ενδιαφέρον για την επι-
κείμενη συνεδρίαση της
Κ.Ο. της ΝΔ, που ορί-
στηκε για την Πέμπτη 5
Μαρτίου, ενώ 3 μέρες
αργότερα θα συνεδριά-
σει και η Πολιτική Επι-
τροπή. Θα ακουστούν
πολλά. Το ερώτημα εί-
ναι τι θα γίνει μετά...   

Ο «δαίμων» του ανοιχτού μικροφώ-
νου χτύπησε τον Β’ Αντιπρόεδρο της
Βουλής ενώ προήδρευε συνεδρίασης
της Επιτροπής Παραγωγής και Εμ-
πορίου. Κατά την ανάγνωση του
ονομαστικού καταλόγου των μελών
της Επιτροπής ακούστηκε να λέει
«Κωνσταντινόπουλος –αυτή η βρώ-
μα– Οδυσσέας». Καλή η πλάκα, αλλά
με ρέγουλα...

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
είναι από τα λίγα στελέχη της κυβέρνησης
που παραδέχεται ευθαρσώς ότι οι
προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ
(κατάργηση ΕΝΦΙΑ, αύξηση κατώτατου
μισθού, 13η σύνταξη) δεν θα συζη-
τηθούν το επόμενο τετράμηνο. Προ-
ειδοποιεί, δε, ότι «το καλοκαίρι χρει-
αζόμαστε 11 δισ.». Όμορφα... 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...ΝΔ: Στις 5 Μαρτίου 
συνεδριάζει η Κ.Ο.
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Μπορεί να ενόχλησε αρκετούς κομματικούς η απότομη
προσγείωση του ΣΥΡΙΖΑ στη ζοφερή πραγματικότητα,
ωστόσο την πλειοψηφία των πολιτών μάλλον την
ικανοποίησε. Γιατί μετά από τόσες «νέες μεταπολι-
τεύσεις» και μετεκλογικές διαψεύσεις, προφανώς οι
περισσότεροι συμπατριώτες μας κρατούν μικρό
καλάθι στις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων.
Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που δέχονται να
πειστούν, σαν έτοιμοι από καιρό, αποφεύγοντας
ηθελημένα το προσωπικό τους ραντεβού με τα λογικά
δεδομένα. Και σε αυτό το σημαντικό κομμάτι των
ψηφοφόρων, που αντιδρά συναισθηματικά, στηρίζονται
συνήθως οι πολιτικές αλλαγές στη χώρα μας, καθώς
γι’ αυτούς προέχει η τιμωρία των κυβερνώντων και
λιγότερο το πρόγραμμα των επερχομένων. 
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι πολύ σύντομα θα
βγουν τα μαχαίρια στον κυβερνητικό πυρήνα του
ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή θα του ασκείται πίεση από την
έτσι κι αλλιώς ξεδοντιασμένη αντιπολίτευση, αλλά
κυρίως από το αντιφατικό μωσαϊκό των τάσεων που
τον αποτελούν. Φυσικά, η έντονη και συνεκτική φυ-
σιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα μπορεί ως ένα βαθμό
να αποτρέψει φυγόκεντρες και υπονομευτικές κινήσεις,
ίσως και με την επίδειξη πυγμής, ωστόσο το τελευταίο
που θα ήθελε ο πρωθυπουργός θα ήταν η έκρηξη
ενός ενδοπαραταξιακού εμφυλίου, όπως αυτός που
ξεκίνησε μετά την γνωστή βόμβα του Μανόλη Γλέζου.
Είναι γεγονός πως σε επίπεδο ηγεσίας οι τόνοι κρα-
τήθηκαν χαμηλά. Μέχρι που οι γνωστοί γελωτοποι-
οί-θεατρίνοι «Τσιπροφύλακες» ανέλαβαν να βάλουν
στη... θέση του το ιστορικό στέλεχος, που φυσικά
το μόνο που αποζητάει πλέον είναι να μη διακυβευτεί
η θέση του στην ιστορία. Μπέρδεψαν φαίνεται τους
«αντιπάλους» τους ή ίσως φοβήθηκαν πως με την
αντίδραση Γλέζου η νέα εξουσία θα δεχόταν εκ των
έσω ουσιαστική απειλή. Το σίγουρο είναι πως δη-
μοσκοπικά, παρά την ανώμαλη προσγείωση, η κυ-
βέρνηση έμεινε αλώβητη και κέρδισε πολύτιμο χρόνο,
όχι βέβαια για να εφαρμόσει το πρόγραμμα-ευχολόγιο
της Θεσσαλονίκης, αλλά αφού σταθεροποιήσει την
οικονομία να κάνει κάποιες στοχευμένες κινήσεις
για ανακούφιση εκείνων που η ζωή τους καταστράφηκε
–όχι από τα μνημόνια, αλλά από την κρίση που έκανε
μονόδρομο τα μνημόνια. 
Η νέα ελληνική κυβέρνηση, προσγειωμένη στην ευ-
ρωπαϊκή πραγματικότητα, πρέπει να χρησιμοποιήσει
τους θεσμούς για να καθαρίσει τους μεταπολιτευτικούς
στάβλους του στρεβλού συστήματος –αυτό που απο-
καλούμε σύστημα διαπλοκής, οι δε Ευρωπαίοι εταίροι
χαρακτηρίζουν πολιτικοεπειχειρηματική ελίτ, χρε-
ώνοντάς του όλα τα δεινά που βιώνουμε και που
έχουν προσφερθεί πολλές φορές να βοηθήσουν τις
«αδιάφορες» ελληνικές κυβερνήσεις να το ελέγξουν. 
Τότε όχι μόνο η νέα κυβέρνηση θα μακροημερεύσει,
αλλά θα βάλει τα θεμέλια για μια πραγματική νέα με-
ταπολίτευση. 

Καλημέρα 
πραγματικότητα

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)Έξαλλοι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ακόμα και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής
κατά της Προέδρου της Βουλής εξετάζουν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τα παρα-
τράγουδα που σημειώθηκαν στις τελευταίες
συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με αποκορύφωμα
τη συνεδρίαση της Τρίτης για την πρόταση
άρσης ασυλίας του Άδωνι Γεωργιάδη. Η στάση
της κας Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε
διακοπή της συνεδρίασης για να προσέλθουν
οι προφυλακισθέντες βουλευτές της Χρυσής
Αυγής παρότι είχε υπάρξει διαφορετική από-
φαση της Δικαιοσύνης, προκάλεσε την οργή

των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βε-
νιζέλο να ανεβάζει τους τόνους, κα-
ταγγέλλοντας αντισυνταγματική και
αντικοινοβουλευτική μεθόδευση και
προειδοποιώντας την Πρόεδρο ότι
είναι η τελευταία της ευκαιρία.
Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε ότι
η κα Κωνσταντοπούλου δεν βρήκε
και τόσο θερμή υποστήριξη από τους
εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, που βρί-
σκονταν στην αίθουσα της Ολομέλειας...

Ποιό κορυ-
φαίο πολιτει-

ακό πρόσωπο καλεί
υπηρεσιακούς παράγον-

τες σε... μεταμεσονύχτιες
συσκέψεις, με αποτέλεσμα
την επομένη να φτάνει στο

γραφείο του/της αργά
το μεσημέρι;

Σημάδι ότι το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ
θα βρεθεί αντιμέτωπος με σκληρή αν-
τιπολίτευση από τα... αριστερά του,
αποτελεί η πρωτοβουλία του ΚΚΕ να
καταθέσει πρόταση νόμου για την κα-
τάργηση του μνημονίου, κίνηση που
αποτελούσε προεκλογική δέσμευση του
Αλέξη Τσίπρα. Το πιο ανησυχητικό για το
Μαξίμου είναι ότι η πρωτοβουλία
του Δημ. Κουτσούμπα βρήκε
ήδη ευήκοον ους στην
κομμουνιστική τάση του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλεί
τους βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να υπερψηφίσουν
την πρόταση ως «μο-
ναδική επιλογή για
να ανατραπεί η τα-
πεινωτική συμφω-
νία». Θα βρεθούν
πρόθυμοι;

Το... πανηγυρικό κλίμα που καλλιεργεί
η κυβέρνηση «χάλασε» ο ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προει-
δοποιεί ότι η χώρα είναι σε δυσκο-
λότερη διαπραγματευτική θέση απ’
ό,τι πριν δυο μήνες, λόγω της μαζικής
εκροής καταθέσεων. «Εάν οι κατα-
θέσεις δεν επιστρέψουν, τότε δεν
μας σώζει τίποτα» είπε. Δύσκολα τα
πράγματα.

Πρέσινγκ 
από τα... αριστερά

Την πρόθεσή του να μην ψηφίσει το
σχέδιο της κυβέρνησης για τις ιδιωτι-
κοποιήσεις εξέφρασε ο βουλευτής των
ΑΝ.ΕΛ., αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και
το ενδεχόμενο να έρθει σε ρήξη με το
κόμμα του για το ζήτημα αυτό. Πάντως,
επειδή και στο παρελθόν έχουμε ακούσει
επίδοξους «αντάρτες», μένει να δούμε
τι θα κάνει την κρίσιμη ώρα...

ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
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«Το επόμενο διάστημα των
τεσσάρων μηνών θα δίνουμε
μάχη μέρα με τη μέρα».
«Ελπίζω ότι η ΕΚΤ θα βοη-
θήσει την Ελλάδα να μην
χρεοκοπήσει το Μάρτιο». 
Οι παραπάνω δηλώσεις, του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
και του υπουργού Οικονο-
μικών Γιάννη Βαρουφάκη,
αντίστοιχα, είναι ίσως η
πιο εύγλωττη περιγραφή
για το τι περιμένει την κυ-
βέρνηση αλλά και τη χώρα
μέχρι τον Ιούνιο...

Στον απόηχο της συμφωνίας του
Eurogroup της περασμένης Τρί-
της, αλλά και των αντιδράσεων
που αυτή προκάλεσε στο εσω-
τερικό της κυβέρνησης και ιδι-
αίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση
σχεδιάζει τα επόμενα βήματά
της προσπαθώντας να ισορο-
πήσει ανάμεσα στις δεσμεύσεις
που ανέλαβε έναντι των εταίρων
στην Ευρώπη από τη μία και
στην επικοινωνιακή διαχείριση
της συμφωνίας στο εσωτερικό
της χώρας από την άλλη, με
στόχο να αποφύγει δυσάρεστες
εξελίξεις στην οικονομία αλλά
και να αποτρέψει κλιμάκωση
των αντιδράσεων και εσωστρέ-
φεια, που μπορεί να αλλάξουν
το κλίμα και στην κοινωνία. Υπό
αυτή την έννοια, είναι εύλογη η
δήλωση του πρωθυπουργού ότι
για το επόμενο 4μηνο (της πα-
ράτασης του υφιστάμενου ελ-
ληνικού προγράμματος) η κυ-
βέρνηση θα δίνει καθημερινή
μάχη, η οποία πάντως μόνο εύ-
κολη δεν θα είναι.
Με την κυβέρνηση να καλείται
άμεσα να εξειδικεύσει τα μέτρα
της συμφωνίας και μάλιστα με
τρόπο ικανοποιητικό για τους...
απαιτητικούς δανειστές, με το
χρηματοδοτικό κενό να αγγίζει
ήδη τα 7 δισ. και να ανεβαίνει
στα 30 δισ. συνολικά για τη
διετία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
διεθνών αναλυτών, με τις τρά-
πεζες να έχουν «στεγνώσει» και

να μην υπάρχει ενόψει άμεση
χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, με
την τρύπα στα έσοδα να ξεπερνά
το 1 δισ. μόνο για τον Ιανουάριο
και με βουλευτές και στελέχη
της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ
να τηρούν αποστάσεις από τη
συμφωνία του Eurogroup βλέ-
ποντας πίσω από αυτήν νέο μνη-
μόνιο και κάνοντας το Μαξίμου
να αναζητά τον πλέον... ανώδυνο
τρόπο για τη κύρωσή της, είναι
ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας
καλείται να διαχειριστεί μια εκρη-
κτική κατάσταση, με απρόβλεπτες
προεκτάσεις που θα καθορίσουν
την πορεία της χώρας το επόμενο
διάστημα. 

Επανήλθε το φάντασμα
της χρεοκοπίας
Μάλιστα τα γεγονότα έλαβαν τα
τελευταία 24ωρα δραματική διά-
σταση, με τον υπουργό Οικονο-
μικών να δηλώνει στο Bloomberg
ότι ελπίζει στη στήριξη της ΕΚΤ
για να αποφύγει η Ελλάδα τη
χρεοκοπία μέσα στο Μάρτιο, κα-
θώς αυτό το μήνα η χώρα καλείται
να αποπληρώσει δάνειο του ΔΝΤ
για το οποίο ουδείς γνωρίζει
πού θα βρεθούν τα χρήματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ.
Βαρουφάκης δήλωσε πως η ΕΚΤ
θα μπορούσε να δώσει τα περί-
που 2 δισ. ευρώ που οφείλει
στην Ελλάδα από τα κέρδη που
είχε από ελληνικά ομόλογα, για
να λάβει την απάντηση του επι-
κεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι
ότι η Ελλάδα θα εισπράξει τα
κέρδη από τα ομόλογα μόνο αν
συμμορφωθεί πλήρως με τους
όρους του προγράμματος...
Γενικά, τις δύο τελευταίες ημέρες
οι Ευρωπαίοι έχουν σκληρύνει
τη στάση τους έναντι της Αθήνας,
προειδοποιώντας την ελληνική
κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται
να λάβει ούτε ένα ευρώ αν δεν
υλοποιήσει τις απαραίτητες με-
ταρρυθμίσεις και επαναλαμβά-
νοντας ότι δεν τίθεται θέμα συ-
ζήτησης για το ελληνικό χρέος,
στο οποίο επανήλθαν κυβερ-

νητικά στελέχη. Ο εκνευρισμός
των Ευρωπαίων τροφοδοτήθηκε
κατά βαση από τις δηλώσεις του
Έλληνα πρωθυπουργού και κο-
ρυφαίων κυβερνητικών παρα-
γόντων κυρίως προς το κομμα-
τικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ,
σε μια προσπάθεια να κατευ-
ναστούν οι εσωκομματικές αν-
τιδράσεις για τη συμφωνία της
περασμένης Τρίτης. Οι δηλώσεις
αυτές ερμηνεύτηκαν ως σκέψεις
υπαναχώρησης της ελληνικής
πλευράς από τα συμφωνηθέντα
και έτσι ήρθαν οι απειλές από
Βρυξέλλες και Βερολίνο. 

Πέφτουν σε... κενά
Την ίδια ώρα, πάντως, κυβερ-
νητικές πηγές εκφράζουν φόβους
ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει
χωρίς χρηματοδότηση, μέσα στο
τετράμηνο, να ανταπεξέλθει

στην κάλυψη των υποχρεώσεων,
καθώς το δημοσιονομικό κενό
έχει εκτοξευτεί στα 5-7 δισ. ευ-
ρώ, αντί των 2,5 δισ. ευρώ
που προέβλεπαν όλες οι πλευρές
πριν από τις εκλογές. Ωστόσο,
ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος
Σταθάκης διαβεβαιώνει ότι το
επόμενο διάστημα θα γίνει συ-
ζήτηση με τους εταίρους για να
καλυφθεί ομαλά και ασφαλώς
η χρηματοδότηση, ενώ διέψευσε
ότι το ύψος του δημοσιονομικού
κενού φτάνει τα 5-7 δισ. ευρώ,
διαμηνύοντας ότι είναι «απόλυτα
ελέγξιμο». Σε κάθε περίπτωση,
όμως, δεν εξήγησε πώς θα κα-
λυφθεί αυτό το κενό, όσο κι αν
είναι, την ώρα μάλιστα που πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο και για
αντίστοιχο δημοσιονομικό κενό,
της τάξης των 7 δισ., το οποίο
αν αποδειχθεί πραγματικό είναι

βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε επι-
βολή νέας, έκτακτης φορολογίας
για την κάλυψή του...
Την κατάσταση κάθε άλλο παρά
βοηθά η εικόνα των εσόδων,
τα οποία παρουσίασαν τον Ια-
νουάριο υστέρηση κατά σχεδόν

1 δισ. έναντι του στόχου που
έχει τεθεί από τον προϋπολο-
γισμό. Η υστέρηση αποδίδεται
κυρίως στη μεγάλη απόκλιση
από το στόχο των άμεσων φό-
ρων (-36,3%) και των έμμεσων
φόρων (-13,8%).
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Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν
φόβους ότι η Ελλάδα δεν θα τα
καταφέρει χωρίς χρηματοδότηση,
μέσα στο τετράμηνο, να ανταπεξέλθει
στην κάλυψη των υποχρεώσεων,
καθώς το δημοσιονομικό κενό έχει
εκτοξευτεί στα 5-7 δισ. ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ
Πειραιώς 100 Αθήνα
Τ.Κ.11854 Ημερομηνία27/02/2015

Αριθμ.Πρωτ:..............

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για «Υπηρεσίες παραγωγής πρότυπου

ραδιοφωνικού ξενόγλωσσου προγράμματος και
πλήρους δημοσιογραφικής και τεχνικής κάλυψης
για πρόγραμμα πολιτισμού και τουρισμού, προς

μετάδοση από τη Δ.Ε.Ρ.Α έως 31/12/2015»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για προμήθεια με
τίτλο «Υπηρεσίες παραγωγής πρότυπου ραδιοφωνικού
ξενόγλωσσου προγράμματος και πλήρους
δημοσιογραφικής και τεχνικής κάλυψης για πρόγραμμα
πολιτισμού και τουρισμού, προς μετάδοση από τη
Δ.Ε.Ρ.Α έως 31/12/2015»
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν πενήντα
χιλιάδες ευρώ (150.000,00�)  , μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δεύτερο όροφο,
αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου την 10 Μαρτίου
2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σην έδρα της Δημοτικής
Επιχείρησης με την Επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» που
βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 100
Τ.Κ.11854.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος :

i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
ii Φυσικά ή .Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
ή συμπράξεις αυτών
iii. Συνεταιρισμοί
iv. Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού
τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης (άνευ Φ.Π.Α.) από την υπηρεσία
δαπάνης 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή
επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι(6) μήνες πριν από τη ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς στο διαγωνισμό.
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση  αρχής
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς
προς τους οποίους υποχρεούται την καταβολή εισφορών,
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής
από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων
της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων μετά
των παραρτημάτων της και ότι τους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του
δημοσίου.
7. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας
της εταιρείας ήτοι η τελευταία τροποποίηση του
καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν
ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης.
Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

. Παραγωγή και διάθεση ολοκληρωμένου έτοιμου προς
μετάδοση 24ωρου, Ξενόγλωσσου Προγράμματος με
θέματα που προβάλλουν τον τουρισμό και θέματα πο-
λιτισμού  και καθημερινότητας των ξένων κοινοτήτων
στο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα του Αθήνα 984, στις εξής
γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πο-
λωνικά , Αλβανικά. Με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία
στο αντικείμενο.

Ειδικότερα:  Σύνταξη, εκφώνηση, μουσική επένδυση
εκπομπών που αφορούν σε θέματα πρόσβασης σε υπη-
ρεσίες για τους ξένους που ζουν, επισκέπτονται την
Αθήνα, τουριστικά προϊόντα, μουσεία, εκδηλώσεις,
πολιτιστικά δρώμενα, αντιμετώπισης προβλημάτων κα-
θημερινότητας, επεξήγησης διαδικασιών για την εξυ-
πηρέτησή τους σε θέματα τουριστικά και μετακίνησης
σε όλες τις παραπάνω γλώσσες

1α Σύντομα δελτία ειδήσεων στο Ξενόγλωσσο Πρό-
γραμμα (ιντερνετικό πρόγραμμα) αλλά και στο portal
του Αθήνα 984 αλλά και στο καθημερινό πρόγραμμα
του σταθμού.

Δελτία ειδήσεων με χρηστικές πληροφορίες για την
πόλη, τη λειτουργία των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του
πολίτη, εξελίξεων και γεγονότων που επηρεάζουν τη
ζωή της πόλης, καιρό, κίνηση στους δρόμους, σημαντικά
κοινονικο-οικονομικά θέματα

1β . Συνεντεύξεις με πρόσωπα της επικαιρότητας αλλά
και του πολιτισμού για τις ανάγκες του διεθνούς τμήματος
του Αθήνα 984.

Συνεντεύξεις με ξένους καλλιτέχνες, μουσικούς, αν-

θρώπους των γραμμάτων, ξένους ανταποκριτές για
θέματα επικαιρότητας, πρέσβεις, αξιωματούχους ξένων
κρατών, καθηγητές, διασημότητες κλπ.

1γ . Προβολή κοινωνικών θεμάτων των ξένων που ζουν
στην Αθήνα.

Ανάλυση θεμάτων ισότητας, αντιμετώπισης ρατσισμού,
ξενοφοβίας, κοινωνικού αποκλεισμού, δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των ξένων πολιτών, δράσεις κοινο-
τήτων

1δ. Τουριστικό οδηγό ( ραδιοφωνικό και ιντερνετικό)
για τους επισκέπτες της πόλης μας

Μουσεία, αίθουσες τέχνης, συναυλίες, εστιατόρια,
θέατρα, αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές γιορτές.
ιστορικά μνημεία, κ.α

1ε . Μουσική παραγωγή προγραμμάτων με ethnic πε-
ριεχόμενο η προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ξένων
κοινοτήτων, καθώς και επιλεγμένη έντεχνη Ελληνική
μουσική

2. Εμπειρία σε λογισμικό περιβάλλον Netia Radio As-
sist

3. Εμπειρία σε χειρισμό ψηφιακών Desk Sounds Studer
On Air 3000 & 2500

4. Κατάσταση προτεινόμενων βασικών συντελεστών
των εκπομπών 

5. Βιογραφικό σημείωμα των βασικών συντελεστών
της παραγωγής,

6. Πιλότο-πιλότους (δοκιμαστική μαγνητοφωνημένη
σε ψηφιακό μέσο εκπομπή, αντιπροσωπευτική του πε-
ριεχομένου της),
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και

εγγύηση συμμετοχής για πόσο που θα καλύπτει το 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών:
10 Μαρτίου 205 και ώρα 15:00

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι έως την
31.12/2015  από την υπογραφή της σύμβασης.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν υπάρχουν

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του
διαγωνισμού παρέχονται 
από τη Διεύθυνση Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
από τον κ. Σερεμέτη Θωμά, εργάσιμες ημέρες και
ώρες 09:00 έως 17:00, Διεύθυνση: Πειραιώς 100,
Τηλέφωνο: 210 3409282.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται
στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Το σύνολο
της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται από
την ιστοσελίδα της Επιχείρησης  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Πάμε για νέο 
«πακέτο»; 
Τα παραπάνω δεδομένα, που
υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να
επιδεινωθούν το επόμενο διά-
στημα, κάνουν αναλυτές και αξιω-
ματούχους στην Ευρώπη να προ-
βλέπουν ως βέβαιη την ανάγκη
πρόσθετης χρηματοδότησης της
Ελλάδας έως το καλοκαίρι. Μάλιστα
κορυφαία στελέχη της γερμανικής
κυβέρνησης εκτιμούν στα 20 δισ.
ευρώ το ύψος του τρίτου πακέτου
στήριξης προς τη χώρα μας, σύμ-
φωνα με αποκλειστικό δημοσί-
ευμα της Rheinische Post.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα,
επικαλούμενη κυβερνητικούς κύ-
κλους, μετά την παράταση του
τρέχοντος προγράμματος η Ελλάδα
θα χρειαστεί το καλοκαίρι ένα
νέο «πακέτο βοήθειας» ύψους
20 δισ. ευρώ. «Είναι απολύτως

σαφές ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει
τρίτο πρόγραμμα», αναφέρουν
κυβερνητικοί κύκλοι. Σε ερώτηση,
μάλιστα, εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί
νέα βοήθεια από το καλοκαίρι,
ο ίδιος ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
φέρεται να απάντησε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση της κοινο-
βουλευτικής του ομάδας: «Ποτέ
μη λες ποτέ»!
Την ίδια ώρα, Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος δήλωσε στο πρακτορείο
MNI ότι η Ελλάδα μπορεί να χρει-
αστεί ένα νέο πακέτο στήριξης
ύψους πάνω από 30 δισ. ευρώ
την επόμενη διετία, αποκαλύ-
πτοντας μάλιστα ότι η σχετική
συζήτηση έχει ανοίξει από τον
περασμένο Σεπτέμβριο. Ο ίδιος
διαμήνυσε ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση θα πρέπει να είναι
έτοιμη για πρόσθετα δημοσιο-
νομικά μέτρα...

Καθημερινό τεστ αντοχής για 4 μήνες
Ο πονοκέφαλος του χρηματοδοτικού κενού, ο εφιάλτης της ρευστότητας και στο... βάθος νέο δάνειο

Το περιουσιολόγιο για όλους τους φορολογού-
μενους, που θα ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο,
καθώς και το «ηλεκτρονικό μάτι» της εφορίας,
όχι μόνο για τις καταθέσεις αλλά και για τα
δάνεια και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, θα
είναι δύο από τα νέα όπλα της Γενικής Γραμματείας
Εσόδων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγή το
2015, την οποία η κυβέρνηση έχει αναγάγει σε
αιχμή της πολιτικής της αλλά και των δεσμεύσεων
της έναντι των δανειστών. Συγκεκριμένα, το

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015 προβλέπει
ότι το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και
Λογαριασμών Πληρωμών, που παρακολουθεί
σήμερα την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών
των φορολογούμενων, θα επεκταθεί έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2015 σε όλες τις δανειακές συ-
ναλλαγές και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και
σε όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα.
Επίσης, έως το τέλος του 2015 έτους πρόκειται

να ενεργοποιηθεί το Μητρώο των offshore εται-
ρειών, ενώ προωθείται και η ενεργοποίηση αυ-
τοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης και
είσπραξης οφειλών. Συνολικά, φέτος η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να ει-
δοποιήσει τηλεφωνικά περισσότερους από
100.000 φορολογούμενους, ενώ θα τεθεί σε
εφαρμογή και αυτοματοποιημένο σύστημα μηνιαίας
υπενθύμισης «υποχρεώσεων» μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. 

Τα όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
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Η Ιρλανδία παρακολουθεί με ενδιαφέρον
τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
στην Ελλάδα, αλλά δεν ταυτίζεται με
τις ελληνικές θέσεις. Μία ανταπόκριση
του από την ιρλανδική πρωτεύουσα
εξηγεί το γιατί…
Grand Canal Dock: η συνοικία-σύμβολο αρ-
χιτεκτονικής παράδοσης αλλά και ευημερίας,
στην καρδιά του Δουβλίνου. Εδώ, οι τιμές
ανεβαίνουν ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι στην
υπόλοιπη Ιρλανδία. Εδώ, βρίσκεται το στούντιο
των U2, αλλά και η ευρωπαϊκή έδρα του Fa-
cebook και της Google. Η εικόνα φαίνεται να
επιβεβαιώνει αυτό που διαλαλούσε πρόσφατα
η τοπική εφημερίδα Irish Independent: «Δεν
είμαστε πλέον PIIGS». Πρόκειται για το γνωστό
ακρωνύμιο που από την αρχή της κρίσης συ-
νοδεύει την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ιρ-
λανδία, την Ελλάδα και την Ισπανία.
Στην Ιρλανδία, πάντως, η τρόικα αποτελεί
μακρινή ανάμνηση και ίσως γι’ αυτό η χώρα
δεν θέλει να συγκρίνεται πλέον με την Ελλάδα.
Το ποσοστό ανεργίας έχει πέσει στο 11% και
ο αριθμός των Ιρλανδών που αναγκάζονται
να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό προς ανα-
ζήτηση εργασίας μειώνεται σταθερά. Όμως,
η χώρα εξακολουθεί να υφίσταται ένα δυ-
σβάστακτο –ίσως και υπερβολικά δυσβάστα-
κτο– χρέος, όπως ακριβώς και η Ελλάδα.
Κάθε χρόνο η Ιρλανδία δίνει για την εξυπη-
ρέτηση του χρέους διπλάσια χρήματα από
εκείνα που διαθέτει για τη συντήρηση των
υποδομών της. Δεν είναι τυχαίο που και στο
Δουβλίνο –όπως και στην Αθήνα– χιλιάδες
άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους, δια-
μαρτυρόμενοι για τις συνεχείς περικοπές. 

Η Ελλάδα ως «προειδοποίηση»
Από την αρχή της ύφεσης, η Ελλάδα ήταν για
την Ιρλανδία κάτι σαν βαρόμετρο, μία διαρκής
υπόμνηση ότι θα μπορούσε να είναι και χει-
ρότερα τα πράγματα. Τα ιρλανδικά μέσα ενη-
μέρωσης συμφωνούν ότι η Ελλάδα χρειάζεται
βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά
της, αλλά η κυβέρνηση του Δουβλίνου αντι-
τίθεται σε κάθε είδους διευκολύνσεις για την
αποπληρωμή του χρέους. Την περασμένη
εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών, Μάικλ
Νούναν, δήλωσε σε επιτροπή του Κοινοβουλίου
ότι δεν θα υποστηρίξει καμία προσπάθεια
για τη μείωση του χρέους, αλλά και καμία
απόπειρα να αποκλεισθεί η Ελλάδα από την

Ευρωζώνη. Εξέφρασε, πάντως, τη δυσφορία
του για το ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση
κάνει «απίστευτες» προτάσεις, όπως ισχυ-
ρίστηκε, για να καλύψει το διαφαινόμενο δη-
μοσιονομικό κενό.
Ο υπουργός δεν έχει άδικο, υποστηρίζει ο
Άλαν Γκρέγκρορυ, έμπορος παλαιών βιβλίων
στο κέντρο του Δουβλίνου. Στην περίοδο της
ύφεσης το εμπόριο βιβλίων ήταν μάλλον αβέ-
βαιη δουλειά και τα πράγματα δεν έχουν
αλλάξει, παρά την οικονομική ανάπτυξη, όταν
μάλιστα το αδύναμο ευρώ ανεβάζει τις τιμές
για την εισαγωγή βιβλίων από τη Μ. Βρετανία

και τις ΗΠΑ, λέει ο Γκρέγκορυ. Όταν είναι
τόσο δύσκολα τα πράγματα για τους απλούς
ανθρώπους στην Ιρλανδία, θα ήταν λάθος
να προσφέρει κανείς προνομιακή μεταχείριση
στην Ελλάδα, υποστηρίζει.

«Η Ελλάδα χρειάζεται 
προβλεψιμότητα»
Ο Σίμας Κόφι, καθηγητής Οικονομικών στο
πανεπιστήμιο του Κορκ, ήταν ένας από τους
λίγους που επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι
η Ιρλανδία, όπως και η Ελλάδα, δεν δικαιούται
να επιρρίπτει στους διεθνείς οργανισμούς
τις ευθύνες για τα δικά της λάθη. Η ανεύθυνη
διασπάθιση των τραπεζικών δανείων και η
έλλειψη επαρκούς κανονιστικού πλαισίου για
τις αγορές αποτελούν τις βασικές αιτίες της
ιρλανδικής κρίσης, επισημαίνει.
Όσο για την Ελλάδα, λέει ο Σίμας Κόφι, το
πρόβλημα δεν είναι το χρέος καθεαυτό, όσο
το να εγκαθιδρυθεί «ένα οικονομικό σύστημα
που να λειτουργεί». Σε τελική ανάλυση, επι-
σημαίνει ο Ιρλανδός οικονομολόγος, «αυτό
που χρειάζεται η Ελλάδα δεν είναι τόσο ένα
κούρεμα χρέους, όσο ένα τέλος στην αβε-
βαιότητα, μία αίσθηση ασφάλειας. Μία πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα αντίστοιχη με αυτήν
που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ιρλαν-
δία».

(ΠΗΓΗ: Deutsche Welle)

Πώς βλέπουν οι Ιρλανδοί
τις εξελίξεις στην Ελλάδα

«Να βοηθηθεί 
η Ελλάδα στη 

μάχη με
τη φοροδιαφυγή»
«Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα
βράδυ Σουηδία». Αυτό τονίζει ο Γκούντραμ
Βολφ, διευθυντής του Ινστιτούτου Bruegel στις
Βρυξέλλες, ο οποίος θεωρεί ότι στις προσπάθειες
κατά της φοροδιαφυγής η Ελλάδα χρειάζεται
τη βοήθεια της ΕΕ.
Ο κ. Βολφ παραχώρησε συνέντευξη στο γερμανικό
πρόγραμμα της Deutsche Welle, σχολιάζοντας
τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα. Ειδικά
για τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να
θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, τόνισε ότι
κάτι τέτοιο «είναι αυτονόητο και είναι καλό
που η νέα κυβέρνηση το τονίζει. Η φοροδιαφυγή
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα
είναι, επίσης, ότι οι φορολογικές δαπάνες βα-
ρύνουν κατά κύριο λόγο τη μεσαία τάξη και όχι
τους ισχυρούς. Για τον λόγο αυτόν είναι μια
σωστή απόφαση». Εκτιμά, δε, ότι οι υπόλοιποι
Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την
Αθήνα να εντοπίσει πλούσιους Έλληνες που
φοροδιαφεύγουν. Όπως λέει ο κ. Βολφ, «εν
μέρει βέβαια οι λογαριασμοί είναι στην Ελβετία.
Αλλά και εκεί αλλιώς θα μπορούσε να αντιμε-
τωπίσει το θέμα συνολικά η ΕΕ και διαφορετικά
η Ελλάδα μόνη της».
Ο ίδιος αναφέρεται και στη σύγκριση της Ελλάδας
με την Ιρλανδία, σημειώνοντας πως η Ιρλανδία
είχε μια συγκροτημένη οικονομική δομή. Η
κρίση της οφειλόταν στη φούσκα των ακινήτων
και όχι σε σοβαρά δομικά προβλήματα, σε
αντίθεση με την Ελλάδα. 

Η χώρα που άφησε πίσω της την τρόικα δεν καλοβλέπει τις ελληνικές «ακροβασίες»

Στην Ιρλανδία, η
τρόικα αποτελεί
μακρινή ανάμνηση και
ίσως γι’ αυτό η χώρα
δεν θέλει να
συγκρίνεται πλέον με
την Ελλάδα



Η μείωση του φόρου για δαπάνες
ιατρικής και νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης, για δωρεές προς συγ-
κεκριμένους φορείς καθώς και
λόγω αναπηρίας, ισχύει όχι μόνο
για τους μισθωτούς και τους
συνταξιούχους αλλά για όλους
τους φορολογούμενους, ανεξαρ-
τήτως της κατηγορίας εισοδή-
ματος που αποκτούν, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που
θέτει το νομοθετικό πλαίσιο. 
Αυτό διευκρινίζει σε εγκύκλιο της η
Γενική Γραμματέας Εσόδων, Κατερίνα
Σαββαΐδου. Ειδικότερα, με την εγκύκλιο
προβλέπεται ότι:
1.Τη μείωση φόρου κατά 200 ευρώ
δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι,
ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον
οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους
εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες
που αναφέρονται στο νόμο. Ειδικά για
τα πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον
67%, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη
της αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση
από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Επισημαίνεται ότι
γίνονται δεκτές και οι ήδη πριν την
έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εκδοθείσες
γνωματεύσεις από τις υγειονομικές επι-
τροπές των νομαρχιών καθώς και αυτές
από τις υγειονομικές επιτροπές του
Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ)
και Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΥΕ της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας), έστω και αν δεν
κατονομάζονται ρητά στο νόμο. 
2.Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες
δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι,
ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον
οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους
έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκο-
μειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή
είτε στην αλλοδαπή και εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. 
Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμ-
βάνονται:
4Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε

γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων
των ειδικοτήτων για ιατρικές επι-
σκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,
4Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται

σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές
κλινικές και οι δαπάνες που κατα-
βάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ια-
τρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές
σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή
ιατρική κάλυψη,
4 Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική
περίθαλψη γενικά, 

4Αμοιβές που καταβάλλονται σε νο-
σηλευτές για την παροχή υπηρεσιών
σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε
νοσοκομείο ή κατ' οίκον,
4 Η δαπάνη για την αντικατάσταση
μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η
δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης ορ-
γάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας,
γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ,
4 Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης
καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή
τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους
σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον

40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των
τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό
των 6.000 ευρώ,
4Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης
που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις πε-
ρίθαλψης ηλικιωμένων. 
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης μειώνουν το φόρο του
έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω
και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το
προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που
οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από
τον ίδιο τον φορολογούμενο όμως τα
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο
ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την
κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού
της δαπάνης, για την απόδειξη του υπο-
λοίπου ποσού της δαπάνης απαιτείται
σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή
ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής
επιχείρησης. 
3.Τη μείωση φόρου για δωρεές προς
συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται
όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως
πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές
αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του
φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Για
τη μείωση του φόρου φυσικού προ-
σώπου λαμβάνεται υπόψη και η αξία
των ιατρικών μηχανημάτων και ασθε-
νοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβά-
ζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και
δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα
νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και
επιχορηγούνται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. 
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Στην «τσιμπίδα» των ελέγχων 17 μεγαλοφοροφυγάδες
Τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 17 φυ-
σικών προσώπων έχει διατάξει ως τώρα ο οικο-
νομικός εισαγγελέας, με βάση τα πρώτα στοιχεία
που έχουν προκύψει από το Κέντρο Ελέγχου Φο-
ρολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) κατά
τους ελέγχους που πραγματοποιεί σε μεγαλοκατα-
θέτες. Οι έλεγχοι αφορούν συνολικά 49 φυσικά
πρόσωπα και στηρίζονται σε στοιχεία από τις
κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών της
περιόδου 2000-2012.
Όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματέας Εσόδων,
Κατερίνα Σαββαΐδου, πρόκειται για τα πρώτα
στοιχεία ελέγχων που διενεργούνται από το
ΚΕΦΟΜΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού
στόχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και
την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε:
8 Με βάση στοιχεία κινήσεων τραπεζικών λογα-

ριασμών μεγαλοκαταθετών (φυσικών προσώπων)
περιόδου 2000-2012, έχουν εκδοθεί 49 εισαγγελικές
παραγγελίες για διακρίβωση τέλεσης αδικήματος
φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγ-
κληματική δραστηριότητα και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία παραδόθηκαν στους ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ
σε ηλεκτρονική μορφή (CD) προς περαιτέρω έλεγχο
και επεξεργασία.
8 Για τις υποθέσεις αυτές έχουν ήδη ειδοποιηθεί
26 φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν
στοιχεία.
8Με βάση τις πρώτες ενδείξεις και ύστερα από
σχετικά ενημερωτικά σημειώματα του ΚΕΦΟΜΕΠ,
ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι
σήμερα εκδώσει 17 διατάξεις δέσμευσης περιου-
σιακών στοιχείων των ελεγχόμενων φυσικών προ-
σώπων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17α
παρ. 8 του Ν.2523/1997.

Ποιες ιατρικές δαπάνες μειώνουν το φόρο

Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες
δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι,
ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, 
εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα 
μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης

▶



Σε ξεχωριστές φάσεις σκο-
πεύει να διαχειριστεί η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομίας τα «κόκκινα» δά-
νεια φυσικών και νομικών
προσώπων. Το πρώτο βήμα
θα γίνει το αμέσως προσεχές
διάστημα, με την κατάθεση
διάταξης για το πάγωμα των
πλειστηριασμών της κύριας
κατοικίας.
Η συγκεκριμένη διάταξη θα διαρ-
κεί έως το τέλος του έτους και
θα αφορά κοινωνικά στρώματα
που έχουν αδυναμία αποπλη-
ρωμής. Τα κριτήρια θα είναι δι-
ευρυμένα σε σχέση με την περ-
σινή μεταβατική διάταξη και θα
αφορά αξία ακινήτου στα επίπεδα
των 300.000 ευρώ.
Πάντως, θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι όποιος δανειολήπτης ενταχθεί
στη συγκεκριμένη διάταξη θα

πρέπει να καταβάλει από 0-20%
του εισοδήματός του για να προ-
στατέψει την κύρια κατοικία του
από πλειστηριασμό, ενώ σε ό,τι
αφορά τα όρια, στις 500.000
ευρώ συνολική ακίνητη περιουσία
και έως 25.000 εισόδημα ο δα-
νειολήπτης θα καταβάλει το 10%
και από εκεί και πάνω για εισόδημα
έως 50.000 το ποσοστό θα ανέρ-
χεται στο 20%. Ωστόσο, αδιευ-
κρίνιστο παραμένει τι όρια θα
μπουν σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις
του δανειολήπτη.
Η περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι
αφορά γύρω στους 40.000 δα-
νειολήπτες που έχουν λάβει ήδη
επιστολή πλειστηριασμού ή τους
έχει ανακοινωθεί ημερομηνία
πλειστηριασμού.
Το δεύτερο στάδιο ρύθμισης
αφορά 100.000 δανειολήπτες
που βρίσκονται στο όριο ή κάτω

από το όριο της φτώχειας και
«κόκκινα» δάνεια ύψους 3 δισ.
ευρώ. Όπως ανέφερε ο υπουργός
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης,
σε συνομιλία του με δημοσιο-
γράφους, θα συσταθεί ο Ενδιά-
μεσος Φορέας Διαχείρισης στον
οποίο θα μεταφερθούν τα προ-
βληματικά δάνεια από τις τρά-
πεζες. Τα δάνεια θα πουληθούν
από τις τράπεζες στο 50% της
αξίας τους και στη συνέχεια ο
δανειολήπτης θα πληρώσει στο
φορέα μέρος της οφειλής, ενώ
ένα τρίτο μέρος θα καλυφθεί
από το Δημόσιο.Υπολογίζεται ότι
όλες αυτές οι διατάξεις για να
υλοποιηθούν θα χρειαστεί διά-
στημα μεγαλύτερο του εξαμήνου
και σχετική πρόταση θα κατατεθεί
το προσεχές διάστημα στους θε-
σμούς της ΕΕ, ώστε άμεσα να
ξεκινήσει η διαδικασία.

Επιχειρηματικά δάνεια
Σχετικά με τα επιχειρηματικά δά-
νεια και αυτά θα ρυθμιστούν σε
δύο φάσεις: η μία θα αφορά τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
θα ακολουθηθεί ένα ανάλογο
μοντέλο με τα στεγαστικά και η
δεύτερη αφορά τα μεγάλα επι-
χειρηματικά δάνεια. Στόχος του
υπουργείου, όπως είπε ο κ. Στα-
θάκης, είναι να βρεθεί η χρυσή
τομή σε ό,τι αφορά τα μεγάλα
επιχειρηματικά δάνεια, ώστε και
οι τράπεζες να μην χάσουν από
την αναδιάρθρωση των επιχει-
ρήσεων και οι επιχειρήσεις να
μπορέσουν να αποπληρώσουν
τα δάνειά τους. Κι αυτό γιατί
χρειάζεται αλλαγή του πτωχευ-
τικού νόμου, όμως η πρόταση
των τραπεζών –εάν εφαρμοζόταν
αυτή– θα οδηγούσε τις μισές
επιχειρήσεις στον έλεγχό τους.
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«Κονταίνει» η ρύθμιση 
για τα κόκκινα δάνεια

Οι συνεργασίες 
«εργαλείο» για 

τους μικρομεσαίους
Εκατοντάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν
αναπτύξει συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) με
τη βοήθεια της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, σε διάφορους τομείς
μεταποίησης και υπηρεσιών, ενώ ο κατάλογος αυτός
διευρύνεται συνέχεια. Σε σχετική ανακοίνωσή της η
ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι το μικρό μέγεθος των
ελληνικών επιχειρήσεων αποτρέπει τη δημιουργία
οικονομιών κλίμακας, γεγονός που τις τοποθετεί σε
μειονεκτική θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εντούτοις, το μει-
ονέκτημα του μικρού μεγέθους μπορεί να μετατραπεί
σε πλεονέκτημα, εάν οι επιχειρήσεις ενταχθούν σε
ευέλικτα συνεργατικά σχήματα.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
ΓΣΕΒΕΕ έχει εντάξει την προώθηση των συνεργατικών
σχηματισμών στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεών
του για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, το ΙΜΕ συμβάλλει στη δημιουργία έξι
επιχειρηματικών δικτύων και «συστάδων» επιχειρήσεων
(cluster) σε βασικούς τομείς της οικονομίας και συγ-
κεκριμένα: 
3 στην οινοποιία, 
3 στην ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων, 
3 στη μεταποίηση τοπικών προϊόντων, 
3 στον οικολογικό τουρισμό, 
3 στην εγκατάσταση και 
3 στην προώθηση εξαρτημάτων ανελκυστήρων κ.ά.

Τα πιο συνηθισμένα πεδία συνεργασίας των σχηματισμών
αυτών είναι: η από κοινού πρόσβαση και χρήση υπο-
δομών, υπηρεσιών, γνώσεων και καλών πρακτικών,
το εμπόριο τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων μεταξύ
των μελών, η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης
καθώς και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας ως μέσο
για την προώθηση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση
σε νέες αγορές. Βασικά χαρακτηριστικά των συνερ-
γατικών σχηματισμών είναι η χαλαρή σχέση συνεργασίας,
κατά την οποία τα μέλη μπορεί παράλληλα να συνερ-
γάζονται αλλά και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να ανήκουν
στον ίδιο κλάδο (οριζόντια διασύνδεση) η σε δια-
φορετικούς κλάδους (κάθετη διασύνδεση), διαμορ-
φώνοντας ωστόσο νέες μορφές διασύνδεσης σε ευ-
ρύτερες αλυσίδες αξίας.

Στήριξη στις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας
Επεκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2015 η
λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αντι-
μετώπισης της Φτώχειας που είχαν λήξει ή
επρόκειτο να λήξουν κατά το επόμενο διά-
στημα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού, Γιώργου Σταθάκη, και έπειτα από
θετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών
του υπουργείου, όπως αναφέρει σχετική
ανακοίνωση.
Η απόφαση αφορά 67 δομές σε 12 περιοχές
της χώρας, που απασχολούν 294 άτομα
(νέοι άνεργοι, έως 30 ετών) και εξυπηρετούν

7.200 πολίτες. Συνολικά, σήμερα λειτουρ-
γούν 225 δομές που απασχολούν 982
άνεργους και προσφέρουν υπηρεσίες σε
24.400 πολίτες.
«Οι δομές καταπολέμησης φτώχειας παίζουν
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης και θα λειτουργήσουν
συμπληρωματικά στα μέτρα που θα ληφθούν
προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του
προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Η στήριξη,
η ενδυνάμωση και η επέκτασή τους, με
όρους διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου,
αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο

Οικονομίας» ανέφερε ο Γιώργος Σταθάκης.
Οι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, χρη-
ματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς
πόρους και περιλαμβάνουν κοινωνικά παν-
τοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές πα-
ροχής συσσιτίων, δημοτικούς λαχανόκηπους,
τράπεζες χρόνου, κέντρα ημερήσιας υποδοχής
αστέγων και άλλες αντίστοιχες διαδικασίες. 
Φορείς υλοποίησης είναι συμπράξεις μεταξύ
Δήμων και φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χα-
ρακτήρα, τα έργα έχουν τοπικό χαρακτήρα
και έχουν στόχο την ενεργοποίηση της κοι-
νωνίας των πολιτών.
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Οριστικό και… αμετάκλητο «πράσινο
φως» άναψε η μείζονα σύνθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθμ.
1183/2015 απόφασή της να προχωρήσει
η διαδικασία του διαγωνισμού για την
αξιοποίηση του Ελληνικού, με πλειοδότη
την εταιρεία «Hellinikon Global Ι S.A.»
και εγγυητή αυτής τη «Lamda Develop-
ment Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
και Αξιοποίησης Ακινήτων». 
Τον Δεκέμβριο του 2014, στη μείζονα αυξημένη
7μελή σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
είχε συζητηθεί η αίτηση αναθεώρησης της Πε-
ριφέρειας Αττικής και οι παρεμβάσεις υπέρ
της Περιφέρειας του δικηγόρου Γιώργου Κόκκα,
ατομικά και ως εκπρόσωπου της πολιτικής
κίνησης «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας»,
της Ένωσης Προσώπων «Συσπείρωση για Δη-
μοκρατία και Σεισάχθεια» και δύο πολιτών.
Η Περιφέρεια Αττικής και τα λοιπά πρόσωπα
ζητούσαν να αναιρεθεί η απόφαση του 6ου
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε
νόμιμο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του
Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία Lamda
Development.
Ωστόσο, την περασμένη Τρίτη, η μείζονα
σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρόεδρο
τον Ν. Αγγελάρα, γενικό επίτροπο Επικρατείας
τον Μιχ. Ζυμή και εισηγητή τον σύμβουλο Σταμ.
Πουλή, απέρριψε ως απαράδεκτους όλους τους
ισχυρισμούς της αίτησης αναθεώρησης της Πε-
ριφέρειας Αττικής και των άλλων που είχαν
ασκήσει παρεμβάσεις (κ. Κόκκας κ.λπ.) υπέρ

της Περιφέρειας Αττικής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
έκρινε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν θεμελιώνει
άμεσα σπουδαίο έννομο συμφέρον να προσφύγει
ενώπιον της Δικαιοσύνης και να ζητά την ανά-
κληση της δικαστικής απόφασης που άναψε το
πράσινο φως για να προχωρήσει ο διαγωνισμός
αξιοποίησης του Ελληνικού.

Καμία ζημιά για την Περιφέρεια
Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει
ότι «ενόψει της υφιστάμενης κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί μετά την ισχύ του νόμου
4062/2012, η παραδοχή της παρέμβασης της
Περιφέρειας Αττικής, προς τον σκοπό της μη
υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας με-
τοχών του Ελληνικού, δεν θα έχει οιαδήποτε

έννομη συνέπεια» για την Περιφέρειας Αττικής.
Και αυτό γιατί «η τυχόν ζημία» που θα υποστεί
–όπως υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής–
από τη μεταβίβαση της έκτασης και των εγκα-
ταστάσεων του ΚΤΕΟ Ελληνικού που έχει στην
κατοχή της και λειτουργεί υπό την επίβλεψή
της, «δεν θα είναι αποτέλεσμα της υπογραφής
της επίμαχης σύμβασης».
Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η ζημιά που επικαλείται η Περι-
φέρεια Αττικής προέρχεται από την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου
4062/2012, που αφορά την αξιοποίηση του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, την προ-
ώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές κ.λπ.

Οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν στις ΗΠΑ το 2008
θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στη χώρα μας
σε μία προσπάθεια ανάκαμψης της κτηματαγοράς,
δημιουργώντας συνθήκες αύξησης όχι μόνο της
εγχώριας ζήτησης αλλά και σημαντικών ξένων
επενδύσεων. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα παρουσίασης-συζήτησης
που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
φορέα εξωστρέφειας «Enterprise Greece», με
θέμα «Η κτηματομεσιτική αγορά στην Ελλάδα και
οι επενδυτικές της δυνατότητες».
Τη συζήτηση συνδιοργάνωσαν το Enterprise
Greece και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο,
με την παρουσία 25 εκπροσώπων του κλάδου
της ελληνικής και αμερικανικής αγοράς ακινήτων. 
Ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece,
Στέφανος Ησαΐας, εξέφρασε αισιοδοξία για τον
κλάδο του real estate στην Ελλάδα, βασιζόμενος,
όπως είπε, στα διαχρονικά πλεονεκτήματα του
κλάδου, αλλά και στη διαπίστωση ότι οι επενδυτές,
αν και σε στάση αναμονής, διατηρούν αμείωτο
το ενδιαφέρον τους και συζητούν συγκεκριμένες
επενδυτικές προτάσεις.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος
Αναστασόπουλος, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «...
μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούμε για
αποτελεσματικές πρακτικές και ενέργειες που
ακολούθησε τόσο η κυβέρνηση όσο και οι ιδιωτικοί
φορείς και οργανισμοί για την αναθέρμανση της
κτηματαγοράς στις ΗΠΑ με θεματικά αποτελέσματα
σήμερα. Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές θα
μπορούσαν να υιοθετηθούν και στην χώρα μας
σε μία προσπάθεια ανάκαμψης της κτηματαγοράς
δημιουργώντας συνθήκες αύξησης όχι μόνο της
εγχώριας ζήτησης αλλά και σημαντικών ξένων
επενδύσεων».

Λύσεις μέσω… ΗΠΑ 
για την ελληνική 

κτηματαγορά

Προχωρά κανονικά η επένδυση 
στο Ελληνικό

Νέα μείωση στις τιμές οικοδομικών υλικών

Το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε αμετάκλητα την προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής

Περαιτέρω μείωση 2% σημείωσαν οι τιμές
των οικοδομικών υλικών τον Ιανουάριο φέτος,
λόγω τόσο της πτώσης των διεθνών τιμών
του πετρελαίου όσο και της «συρρίκνωσης»
της οικοδομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ, μειώσεις τιμών καταγράφηκαν
σε πετρέλαιο κίνησης-Diesel (19,3%), σωλήνες
χαλκού (7,3%), αγωγούς χάλκινους (4,9%),
παράθυρα (4,6%), γυψοσανίδες (3,6%), κιγ-
κλιδώματα σιδερένια (3,3%), ξυλεία οικοδομών
(3,3%), πόρτες ασφαλείας (3,2%), εντοιχισμένα
ντουλάπια (3,1%), κιγκλιδώματα αλουμινίου
(2,9%), έτοιμο σκυρόδεμα (2,8%), υαλοπίνακες
ενεργειακούς (2,7%), πόρτες εσωτερικές
(2,7%), παρκέτα (2,6%), ντουλάπες (2,3%),
μαρμαρόπλακες (2,1%), σίδηρο οπλισμού
(2,1%), κουφώματα αλουμινίου (2,1%) και

μαρμαρόσκονη (1,9%). Στον αντίποδα, ανα-
τιμήσεις σημειώθηκαν σε τούβλα (5,7%),
ηλεκτρική ενέργεια (4,9%) και μπανιέρες
(1,1%). Συγκεκριμένα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανα-
κοινώθηκαν τα εξής:

3Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής
νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε μείωση
2% τον Ιανουάριο 2015 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2014, έναντι
μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια
σύγκριση των δεικτών το 2014 προς το 2013.

3 Ο γενικός δείκτης, τον Ιανουάριο 2015 σε
σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2014,
παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
των δεικτών το 2014 προς το 2013.





Την άμεση πρόσληψη επαρκούς
εποχιακού προσωπικού, ώστε
να στελεχωθούν οι Κτηνιατρι-
κές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και να μπο-
ρέσουν να καλυφθούν οι ανάγ-
κες μαζικών εμβολιασμών των
θηλυκών αιγοπροβάτων και οι
ορολογικοί έλεγχοι των αρσε-
νικών για την αντιμετώπιση
του μελιταίου πυρετού κατά το
2015, αποφάσισε το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελ-
λάδας.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
ιδιαίτερα κατά το έτος 2014 και
με δεδομένη την τεράστια έλλειψη
σε προσωπικό που αντιμετωπί-
ζουν, έφεραν σε πέρας ένα πολύ
σημαντικό έργο, το οποίο όμως,
δυστυχώς, δεν είναι αρκετό»,
όπως τόνισε κατά την εισήγησή
του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης
Πλατανιάς.
Ο ίδιος τόνισε ότι «το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει
να αναλάβει τις ευθύνες του, είτε
προωθώντας άμεσα την εφαρμογή
του θεσμού του κτηνιάτρου εκτρο-
φής είτε προχωρώντας σε άμεσες
προσλήψεις προσωπικού» και κα-
τέληξε: «Βάσει νόμου προβλέπεται
η εφαρμογή των προγραμμάτων
εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου από

τον κτηνίατρο εκτροφής. Παρ’ όλα
αυτά δεν προχώρησε στη ρύθμιση
του τρόπου πληρωμής του κτη-
νιάτρου εκτροφής (παρά την πα-
ρέλευση ενός έτους), με αποτέ-
λεσμα ούτε εποχιακό προσωπικό
να υπάρχει, όπως τα προηγούμενα
χρόνια, ούτε ο θεσμός του κτη-
νιάτρου εκτροφής να μπορεί να
λειτουργήσει στην πράξη. Δεν
υπάρχουν περιθώρια για εκ νέου
καθυστερήσεις ή παλινωδίες, κα-
θώς δημιουργείται τεράστιο πρό-
βλημα για τη Δημόσια Υγεία, αλλά
και την Κτηνοτροφία. Είναι υπαρ-
κτός επιπλέον, ο κίνδυνος, με βάση
σαφείς προειδοποιήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρξει

απαγόρευση εξαγωγών τυροκο-
μικών προϊόντων προς την Ε.Ε ή
ακόμη και έκδοση ταξιδιωτικής
οδηγίας για μη κατανάλωση γα-
λακτοκομικών προϊόντων από
τους τουρίστες».

Προτεραιότητα
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
θέτει το θέμα του μελιταίου πυρετού
και για το έτος 2015 ως προτε-
ραιότητα στις δράσεις των Κτη-
νιατρικών Υπηρεσιών, προκειμένου
να υπάρξει το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα με βάση τους υφι-
στάμενους πόρους.
Μάλιστα, η απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου θα κοινοποι-

ηθεί μέσω του Περιφερειάρχη Από-
στολου Κατσιφάρα στην Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας, καθώς το
πρόβλημα παρουσιάζεται σε όλη
την ηπειρωτική Ελλάδα και δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμο-
νωμένα για την Περιφέρειά μας.
Να σημειωθεί πως χρειάζονται
τουλάχιστον 35 κτηνίατροι και
λοιπό βοηθητικό προσωπικό (15
άτομα για την Π.Ε Αιτωλοακαρ-
νανίας, 10 για την Π.Ε Αχαΐας
και 10 για την Π.Ε Ηλείας) για
να καλύψουν τις ανάγκες εμβο-
λιασμών κατά το μεσοδιάστημα,
μέχρι να λειτουργήσει στην πράξη
ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτρο-
φής και η αιτούμενη δαπάνη θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, όπως τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

Πάνω από 160.000 
εμβολιασμοί το 2014

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοι-
χεία των εμβολιασμών που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διε-
νέργειας του προγράμματος από
συστάσεως του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
υπήρξε μια πολύ σημαντική προ-
σπάθεια από τις Κτηνιατρικές Υπη-
ρεσίες –σε συνεργασία, σε κάποιες
περιπτώσεις, και με ιδιώτες κτη-
νιάτρους– ιδιαίτερα κατά το 2014,
οπότε και εμβολιάστηκαν περίπου
160.000 ζώα σε 3.200 εκτροφές
σε επίπεδο Περιφέρειας.
Προηγούμενα, το 2011, έγιναν
περίπου 85.000 εμβολιασμοί σε
επίπεδο Περιφέρειας, το 2012
μόλις 26.000 (δεν είχαν αποσταλεί
εμβόλια από το υπουργείο) και
το 2013 συνολικά 108.000 εμ-
βολιασμοί. Παρόλα αυτά, το πο-
σοστό κάλυψης των ενεργών
εκτροφών της Περιφέρειας αγγίζει
περίπου το 30%, γεγονός που
καταδεικνύει την αναγκαιότητα
για περαιτέρω δράσεις πάνω σε
αυτόν τον τομέα.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το
εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής
του προγράμματος που εξέδωσε
το υπουργείο, για την ικανοποι-
ητική εφαρμογή απαιτείται η απο-
κλειστική απασχόληση 1.250
υπαλλήλων –κτηνίατροι και βοη-
θητικό προσωπικό– πανελλαδικά
(αναλογικά με το ζωικό κεφάλαιο
για την Περιφέρεια: 150 άτομα).
Σήμερα στις Κτηνιατρικές Υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας υπηρε-
τούν 40 υπάλληλοι που θα μπο-
ρούσαν να εκτελέσουν το πρό-
γραμμα, οι οποίοι φυσικά δεν
έχουν αποκλειστικό τους αντι-
κείμενο την εφαρμογή του εν
λόγω προγράμματος.
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«Ασπίδα» κατά του μελιταίου πυρετού 
Προσλήψεις της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για τους εμβολιασμούς το 2015

Τη μη πώληση σε ιδιώτες των μετοχών που
κατέχει η υπό εκκαθάριση ΕΑΣ Καρδίτσας στο
εργοστάσιο γάλακτος Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»,
ζήτησαν οι Καρδιτσιώτες κτηνοτρόφοι με παράσταση
διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν έξω από τα
Δικαστήρια Καρδίτσας.
Όπως υποστήριξαν, βάσει νόμου οι Ενώσεις Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών που τίθενται σε εκκαθάριση
μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν τις
παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές ή ακί-
νητες, αποκλειστικά και μόνο σε νέο Αγροτικό

Συνεταιρισμό της ίδιας γεωγραφικής περιοχής
με αυτή της προηγούμενης ΕΑΣ, κάτι το οποίο
δεν έγινε στην προκειμένη περίπτωση.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και
Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, με έδρα τη
Λαζαρίνα Καρδίτσας, κατηγορεί ευθέως τη διοίκηση
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων
για μεθοδεύσεις ως προς την πώληση των μετοχών,
ενώ παράλληλα, κατέθεσαν αίτημα-καταγγελία
προς την εποπτική αρχή του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Να μην πωληθούν οι μετοχές της ΤΡΙΚΚΗ 
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Αισιόδοξα μηνύματα έστειλε
η διεθνής αγορά ελαιολάδου
με το ξεκίνημα της νέας πε-
ριόδου 2014-2015, όσον αφο-
ρά τις αγοραπωλησίες στις βα-
σικές χώρες-στόχους του προ-
ϊόντος, καθώς κατά τους πρώ-
τους δύο μήνες του τρέχοντος

καλλιεργητικού έτους, δηλαδή
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
του 2014, αυτές κινήθηκαν
ανοδικά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που καταγράφει το τελευταίο
ενημερωτικό δελτίο του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιολάδου, οι εισα-

γωγές ελαιολάδου ήταν αυξημένες
στην Ρωσία (+30%), στην Αυστραλία
(+19%), στη Βραζιλία (+10%), στην
Ιαπωνία (+8%), στην Κίνα (+7%),
στον Καναδά (+6%) και στις Ηνω-
μένες Πολιτείες (+3%), σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο πριν από ένα
χρόνο.
Για τον Νοέμβριο του 2014 δεν
ήταν διαθέσιμα δεδομένα για την
ΕΕ κατά το χρόνο της δημοσίευσης
του εν λόγω δελτίου, αλλά τα δε-
δομένα του Οκτώβριο του 2014
δείχνουν αύξηση κατά 2% στις εν-

δοκοινοτικές αποκτήσεις και μια
μείωση της τάξης του 53% σε ει-
σαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του
2013.

Η εικόνα για τις ελιές
Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
του 2014, τους δύο πρώτους μήνες
του καλλιεργητικού έτους 2014/15,
οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών
κινήθηκαν ανοδικά στις περιπτώσεις
της Ρωσίας (+10%) και της Βραζιλίας
(+1%) σε σχέση με την ίδια περίοδο

μια σεζόν νωρίτερα, αλλά χαμη-
λότερα στην Αυστραλία (-12%),
στον Καναδά (-10%) και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες (-6%).
Κατά το χρόνο δημοσίευσης του
ενημερωτικού δελτίου, τα δεδομένα
του Νοεμβρίου 2014 δεν ήταν δια-
θέσιμα για την ΕΕ, αλλά τον Οκτώ-
βριο του 2014 τον πρώτο μήνα του
νέου καλλιεργητικού έτους, οι εν-
δοκοινοτικές αποκτήσεις ήταν 1%
χαμηλότερες από ό,τι τον Οκτώβριο
του 2013, ενώ οι εισαγωγές εκτός
ΕΕ ήταν 34% υψηλότερες.

«Τρέχουν» στις διεθνείς αγορές
ελαιόλαδο και ελιές 
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Πώς κινείται η διεθνής 
αγορά οίνου

Σημαντική μείωση της παρα-
γωγής οίνου στην Ισπανία και
μικρότερη στην Καλιφόρνια
δείχνουν τα στοιχεία για το
2014, την ίδια ώρα που οι
εκτιμήσεις για την παραγωγή
στην Αργεντινή τη φετινή χρο-
νιά προβλέπουν σταθερότητα,
στον ιστορικό μέσο όρο για
τη χώρα. 
Αναλυτικά, σύμφωνα με τις τε-
λευταίες εκτιμήσεις του ισπανικού
υπουργείου Γεωργίας, η ιβηρική
παραγωγή οίνων και γλευκών
ανήλθε στα 41,6 εκατομμύρια
εκατόλιτρα το 2014, καταγρά-
φοντας μείωση της τάξης του
22,3% σε σχέση με τη συγκομιδή
του 2013 (ρεκόρ 55.350.000 εκα-
τόλιτρων). 
Αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ
των 950.000 εκταρίων αμπελώ-
νων στην Ισπανία, η επαρχία Ca-
stilla-La Mancha κατέγραψε τη
μεγαλύτερη πτώση της παραγω-
γής, στο -29% (21,1 εκατ. εκα-
τόλιτρα) σε σύγκριση με το 2013,
σηματοδοτώντας την εθνική τάση. 
Οι υπόλοιποι αμπελώνες έχουν
ετερογενείς τάσεις: -2% για την
Εστρεμαδούρα (4,1 εκατ. εκατό-
λιτρα), -13% για την Καταλονία
(3,2 εκατ. εκατόλιτρα), +15% για
την Καστίγια Λεόν (2,4 εκατ. εκα-
τόλιτρα), +25% για την Rioja (2,1
εκατ. εκατόλιτρα).
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Διε-
θνής Οργανισμός Αμπέλου και
Οίνου (OIV) εκτιμούσε ότι η Ισπανία
θα παράγει 37 εκατ. εκατόλιτρα
οίνου, πίσω από τη Γαλλία (46,2
εκατ. εκατόλιτρα) και την Ιταλία
(44,4 εκατ. εκατόλιτρα).

Η μείωση υποστηρίζει
τις τιμές 

στην Καλιφόρνια
Από τον προηγούμενο Αύγουστο
έως τις αρχές Φεβρουαρίου του
2015, οι προβλέψεις του υπουρ-

γείου Γεωργίας των ΗΠΑ δεν
έχουν αλλάξει: το 2014 η συγ-
κομιδή σταφυλιών της Καλιφόρ-
νιας ανήλθε σε 3.910.000 τόνους
σταφύλια –μείωση, δηλαδή, κατά
8% σε σύγκριση με την συγκομιδή
ρεκόρ του 2013 (4.250.000 τόνοι).
Μετά από δύο χρονιές πληθωρι-
κές, η εσοδεία 2014 εξακολουθεί
να είναι γενναιόδωρη, στο επίπεδο
των καλών συγκομιδών του 2009
ή του 2005. Σύμφωνα με την προ-
καταρκτική έκθεση του υπουρ-
γείου, οι ερυθρές ποικιλίες ση-
μείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση
(-12%, στους 2.130.000 τόνους).
Οι λευκές ποικιλίες οινοποιίας
είναι σχεδόν σταθερές, στο -3%
(1,77 εκατομμύρια τόνους), ενώ
αυξάνεται το μερίδιο της εισκό-
μισης του Chardonnay (+17,2%),
πολύ πιο μπροστά από τις άλλες
ποικιλίες (12, 3% Cabernet Sa-
uvignon, 8,5% Zinfandel, 7,9%
Colombard, 6,8% Merlot).

Η διαθεσιμότητα έχει μειώσει
ελαφρώς τις τιμές για τα λευκά
σταφύλια οινοποιίας (-6%, στα
588,30 δολάρια/τόνο ή 0,68 ευ-
ρώ/κιλό), ενώ τα κόκκινα στα-
φύλια έχουν ανακτήσει τις απώ-
λειες (+4%, στα 883,45 δολ./τόνο
ή 1,01 ευρώ/κιλό), μετά την ελα-
φρά υποχώρηση το 2014.

Σταθερή η συγκομιδή
στην Αργεντινή

Πριν από λίγες ημέρες, το Εθνικό
Ινστιτούτο Αμπέλου της Αργεν-
τινής (INV) παρουσίασε τις πρώτες
εκτιμήσεις για τη συγκομιδή του
2015, που ανέρχεται σε 2,68 εκατ.
τόνους σταφυλιών. Πρόκειται για
σταθερό όγκο σε σύγκριση με τις
δυο προηγούμενες εσοδείες (2,63
εκατ. τόνοι), ενώ και οι τρεις συγ-
κομιδές βρίσκονται στον ιστορικό
μέσο όρο. Ο Πρόεδρος της INV,
Guillermo García, ανέφερε ότι
«πρόκειται για την εκτίμηση του

όγκου σταφυλιών που πραγματικά
θα οδηγηθούν στα οινοποιεία, με
μια μέθοδο ανάλυσης που δεν
υπάρχει πουθενά αλλού στον κό-
σμο». Η ακρίβεια του στην πρό-
γνωση επιβεβαιώνεται από τον
Carlos Ianizzoto (που εκπροσωπεί
τους συνεταιρισμούς στην Αρ-
γεντινή), ο οποίος εκτιμά ότι 2,7
εκατ. τόνοι θα συγκομισθούν το
2015, σύμφωνα με το περιοδικό
Area del Vino.
Με λιγότερο παγετό από ό,τι το
2014, η εσοδεία 2015 συγκομίζεται
με υψηλότερες θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανι-
σμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), η
συγκομιδή εκτιμάται σε 1,89 εκατ.
τόνους στην Mendoza (+5% σε
σύγκριση με το 2014), 0,63 εκατ.
τόνους στο San Juan (-4%) και
0,16 για τις επαρχίες της La Rioja,
Catamarca, Salta, Rio Negro,
Neuquén, La Pampa και Córdoba
(-1%).

Νόμος-
απειλή για
το αμπέλι

στη Γαλλία!
Θέμα-φωτιά, που θα πρέπει να
επανεξεταστεί στις αρχές του Μαρ-
τίου, χαρακτήρισε ο Γάλλος γε-
ρουσιαστής Gérard César το κείμενο
για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα,
μιλώντας στην τελευταία Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ανε-
ξάρτητων Αμπελοκαλλιεργητών
της Gironde. Αιτία είναι δύο συγ-
κεκριμένα μέτρα που προβλέπει:
η διαγραφή του νομικού όρου «η
κατάχρηση αλκοόλ είναι επικίνδυνη
για την υγεία» και η μεγέθυνση
του λογότυπου «έγκυος γυναίκα»
στις ετικέτες των κρασιών. 
Όπως τόνισε ο ίδιος, «είναι ση-
μαντικό να σημειωθεί ότι η μέτρια
κατανάλωση κρασιού είναι ευερ-
γετική για την υγεία. Οι έγκυες
γυναίκες γνωρίζουν καλά ότι δεν
πρέπει να πίνουν ή να καπνίζουν...
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνούνται
το λογότυπο “έγκυος γυναίκα” στις
ετικέτες. Η απαγόρευση δεν αφορά
πλέον τους Αμερικανούς, είναι
μόνο γαλλική».
Οι φόβοι εκφράσθηκαν ήδη από
το περασμένο έτος, με αφορμή τον
«νόμο Evin», αλλά πλέον εντείνονται
στην οινοποιεία της Γαλλίας, ανοί-
γοντας ολόκληρη συζήτηση για το
πώς θα συμβιβαστούν τα θέματα
Οίνος και Δημόσια Υγεία. «Συνή-
γορος» της εξάπλωσης της κατα-
νάλωσης οίνου ο Gérard César δεν
παραλείπει να σημειώνει ότι δεν
είναι τόσο η κατεύθυνση που δόθηκε
από την κυβέρνηση για τον εν λόγω
νόμο, αλλά ότι φοβάται πως «οι
τροποποιήσεις της νομοθεσίας από
μια πολύ μικρή ομάδα είναι επι-
κίνδυνες»…
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Συμβουλές για τη βιολογική κα-
ταπολέμηση του έλκους της κα-
στανιάς δίνουν οι ειδικοί του
ΕΛΓΟ Δήμητρα, σημειώνοντας
ότι η καστανιά αποτελεί σημαν-
τικό δασικό είδος για την αξιο-
ποίηση ορεινών και ημιορεινών
περιοχών της χώρα μας, καθώς
αναπτύσσεται σε 29 νομούς,
και εξηγώντας ότι η βιο-
λογική καταπολέμηση
του έλκους θα αυξήσει
την εθνική παραγωγή
κάστανου και θα προ-
δώσει σημαντική
ώθηση στην ορεινή
οικονομία.
Το έλκος της καστανιάς
είναι ασθένεια φλοιού και
προκαλεί έλκη στα κλαδιά και
τον κορμό των δέντρων που προ-
σβάλλει. Η εξέλιξη της ασθένειας
είναι ταχύτατη. Όταν τα έλκη γίνουν
περιμετρικά, νεκρώνεται το τμήμα
του δέντρου που βρίσκεται επάνω
από αυτά. Θανατηφόρα έλκη χα-
ρακτηρίζονται από έκπτυξη αδη-
φάγων βλαστών από το κάτω μέ-
ρος των ελκών. 
Η ασθένεια διαγνώσθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα το 1963. Μέχρι
το 2002 είχε καταγραφεί σε όλες
τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας
όπου απαντάται η καστανιά, ενώ
το 2006 εντοπίσθηκε στη Λέσβο
και στην Κρήτη. 
Το παθογόνο αίτιο που προκαλεί
την ασθένεια του έλκους της κα-
στανιάς είναι ο Ασκομύκητας Cry-
phonectria parasitica (Murr.) Barr,
συν Endothia parasitica (Murr.)
Anderson. Ο μύκητας αυτός προ-
σβάλλεται από ιούς του γένους
Hypovirus, με διπλή περιέλιξη
RNA. Ο ιός είναι δυνατόν να με-
ταφέρεται στα παθογόνα στελέχη
του μύκητα και να τα μετατρέπει
σε υποπαθογόνα, με την προϋπό-
θεση να ανήκουν στον ίδιο τύπο
βλαστικής συμβατότητας, οπότε
και παρατηρείται αναστόμωση των
μυκηλιακών τους υφών. Ο ιός
προσβάλλει στη φύση τον παθο-
γόνο μύκητα, τον καθιστά υποπα-
θογόνο και στη συνέχεια διασπεί-

ρεται με φυσικούς μηχανισμούς.
Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται η
συνολική μείωση του πληθυσμού
του παθογόνου μύκητα και η στα-
διακή υποβάθμιση της ασθένειας.
Έλκη που φέρουν υποπαθογόνα
στελέχη του μύκητα, αν και μπορεί
να καλύπτουν περιμετρικά τον
κορμό, επεκτείνονται μόνον επι-
φανειακά, δεν παρουσιάζουν έκ-

πτυξη αδηφάγων βλαστών και
δεν νεκρώνουν τα δέντρα.

Η βιολογική
καταπολέμηση

Η τεχνική της βιολογικής καταπο-
λέμησης του έλκους της καστανιάς
βασίζεται στην in vitro μετατροπή
των παθογόνων στελεχών μιας
περιοχής σε υποπαθογόνα με ει-

σαγωγή του ιού CEIV-1 και στην
ακόλουθη εγκατάσταση σε καστα-
νεώνες και καστανοδάση με «εμ-
βολιασμό» των προσβεβλημένων
δέντρων. Για το λόγο αυτό χαρτο-
γραφήθηκε η ασθένεια σε όλη τη
χώρα και στη συνέχεια αναγνω-
ρίσθηκαν και χαρτογραφήθηκαν
οι τύποι βλαστικής συμβατότητας
του παθογόνου. Το Ινστιτούτο Δα-

σικών Ερευνών προβαίνει σε συ-
νεχή επικαιροποίηση των χαρτών
διασποράς των τύπων βλαστικής
συμβατότητας, καθόσον η διασπορά
δεν είναι στατική παρά δυναμική
και η κατάσταση εξελισσόμενη. Το
Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας
και Μυκητολογίας του Ινστιτούτου
Δασικών Ερευνών της Θεσσαλο-
νίκης είναι υπεύθυνο για την πα-
ρασκευή και προμήθεια της κα-
τάλληλης μυκητικής πάστας συγ-
κεκριμένα για κάθε νομό, με βάση
τους χάρτες διασποράς των τύπων
βλαστικής συμβατότητας. Παρέχει,
επίσης, επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη, όπου και όταν χρει-
άζεται.

Εφαρμογή
Η εφαρμογή της καταπολέμησης
στην ύπαιθρο γίνεται με την το-
ποθέτηση περιμετρικά προσβάσι-
μων ελκών της μυκητικής πάστας,
η οποία περιέχει συμβατά υπό-πα-
θογόνα στελέχη του μύκητα. Πρώτα
καθορίζονται τα όρια του έλκους
και στη συνέχεια με ειδικό όργανο
διάτρησης διανοίγονται περιμετρικά
του έλκους οπές, σε απόσταση 2-
3 εκ. από το επάνω και κάτω όριο
του έλκους και 2 εκ. από τα πλευ-
ρικά όρια. Στη συνέχεια, το σημείο
«εμβολιασμού» καλύπτεται με ει-
δική αδιάβροχη κολλητική ταινία
και τα δέντρα στα οποία έχει γίνει
ο «εμβολιασμός» σηματοδοτούνται
με αδιάβροχη κορδέλα. Οι κορδέλες
έχουν διαφορετικό χρώμα για κάθε
ένα από τα τρία χρόνια εφαρμογής
και αποτελούν οδηγό κατά τον
έλεγχο εγκατάστασης και εξάπλω-
σης των υποπαθογόνων στελεχών
του μύκητα. Η μυκητική πάστα δεν
τοποθετείται σε όλα τα ασθενή
δέντρα. Η μέθοδος βασίζεται στη
φυσική διασπορά των υποπαθο-
γόνων στελεχών από τα 6-9 νεαρά
«εμβολιασμένα» δέντρα ανά στρέμ-
μα στα υπόλοιπα μη «εμβολιασμέ-
να».

(Περισσότερες πληροφορίες: Ιν-
στιτούτο Δασικών Ερευνών, 57006
Βασιλικά Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310
461171, e-mail: info@fri.gr)

Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς

Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του έργου έγινε έλεγχος της εγ-
κατάστασης και της εξάπλωσης των υποπαθογόνων στελεχών
που τοποθετήθηκαν επάνω σε ασθενή δέντρα την περίοδο 2007-
2009 σε 17 νομούς της χώρας, λαμβάνοντας δείγματα από κα-
στανεώνες και καστανοδάση. Βρέθηκε ότι 12,7%-76,7% του
συνόλου των ελκών (εμβολιασμένων και μη) ήταν υποπαθογόνα,
ενώ μόνον για τα «εμβολιασμένα» δέντρα το ποσοστό κυμαινόταν
από 25% έως 100%. Σημαντικότερο στοιχείο, όμως, αποτελεί το
γεγονός ότι 12,7%-75% των ελκών στα οποία δεν είχε γίνει
εφαρμογή της μυκητικής πάστας (μη «εμβολιασμένα» δέντρα)
βρέθηκαν θεραπευμένα. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο χώρας
ήταν 52,4%, 64,2% και
48,9%.
Τα αποτελέσματα δεί-
χνουν ότι η βιολογική
καταπολέμηση ήταν
επιτυχής, καθώς υπο-
παθογόνα στελέχη του
μύκητα έχουν εγκατα-
σταθεί και εξαπλώνον-
ται σε σημαντικό βαθμό
σε όλες τις υπό μελέτη
περιοχές.
Από τα αποτελέσματα
γίνεται εμφανές πως
η ασθένεια του έλκους

της καστανιάς δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη σε καμιά από τις περιοχές
που εφαρμόσθηκε η καταπολέμηση, παρά τα ενθαρρυντικά μέχρι
τώρα αποτελέσματα. 
Συμπεραίνεται, όμως, πως μετά την εφαρμογή βιολογικής κατα-
πολέμησης και την εγκατάσταση των υποπαθογόνων στελεχών,
η κατάσταση θα βελτιώνεται συνεχώς, με αύξηση των ποσοστών
των υποπαθογόνων στελεχών και μείωση των παθογόνων. Οι
παραγωγοί, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση υγείας
των δέντρων τους δε θα πρέπει να παρατηρούν μόνο αν υπάρχουν
έλκη σε κορμούς και κλαδιά, αλλά κατά πόσον εμφανίζονται νέες
νεκρώσεις κλαδιών και δέντρων. Πολλά από τα έλκη μετατρέπονται

συνεχώς από θανατηφόρα
σε θεραπευμένα, χωρίς οι
παραγωγοί να είναι πάντα
ικανοί να διακρίνουν τις
διαφορές. Η βιολογική κα-
ταπολέμηση, η οποία βα-
σίζεται στη χρήση ιομένων
(υποπαθογόνων) στελεχών
του παθογόνου, είναι η μο-
ναδική αποτελεσματική μέ-
θοδος αντιμετώπισης της
ασθένειας παγκοσμίους και
τα έργα βιολογικής κατα-
πολέμησης εφαρμόζονται
σε τρία διαδοχικά χρόνια. 

Τα αποτελέσματα του έργου



Καινοτόμες εφαρμογές στον
αγροδιατροφικό και περιβαλ-
λοντικό τομέα έχει αναπτύξει
το ΤΕΙ Θεσσαλίας, είτε αυτοδύ-
ναμα με το προσωπικό του και
ομάδες εργασίας φοιτητών είτε
σε συνεργασία με μεγάλους δη-
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Στον τομέα της πρωτογενούς πα-
ραγωγής οι καινοτομίες αφορούν
τη φυτική παραγωγή και περιλαμ-
βάνουν φυσικά ζιζανιοκτόνα, πα-
ραγωγή αιθέριων ελαίων, τεχνο-
λογίες ασφάλειας στη γεωργία,
νέες τεχνολογίες γεωργικής μη-
χανολογίας και αυτοματισμούς,
συστήματα θερμοκηπίων για ελά-
χιστη κατανάλωση νερού και ενέρ-
γειας, αποδοτικές καλλιέργειες
όπως καρυδιάς, σύστημα υδρο-
πονικής χορτονομής.
Στη ζωική παραγωγή έχουν επι-
τευχθεί νέες μέθοδοι αναπαρα-
γωγής προβάτων και χρήση πο-
λυφαινολικών προσθέτων στην
εκτροφή χοιριδίων, ενώ στον τομέα
του περιβάλλοντος μέθοδοι δια-
χείρισης απορριμμάτων, για πα-
ραγωγή ενέργειας και λιπάσματος,
καθώς και οικολογικά και οικο-
νομικά αποδοτικά αγροδασικά συ-
στήματα.
Στον τομέα των τροφίμων το «με-
νού» περιλαμβάνει ελιές εμπλου-
τισμένες με πολυφαινόλες, επι-
δόρπιο με βιολογικό ρύζι χωρίς
ζάχαρη, αλλαντικά με πολυφαι-
νόλες, κέτσαπ χωρίς ζάχαρη με
στέβια και ινουλίνη, χαλβά Φαρ-
σάλων, με βελτιωμένη διατηρισι-
μότητα και λειτουργικό γιαούρτι
με βιταμίνη D, αρνάκι και κατσικάκι
Π.Ο.Π Ελασσόνας.

Χόρτο ταχείας 
ανάπτυξης 

Ανάμεσα στις καινοτομίες που επε-
ξεργάστηκε το ΤΕΙ Λάρισας, συγ-
καταλέγεται και ένα σύστημα υδρο-
πονίας για την παραγωγή χορτο-
νομής προκειμένου να τρέφονται

τα ζώα και σε περιόδους που δεν
υπάρχει χορτάρι λόγω κλιματο-
λογικών συνθηκών.
Πρόκειται για ένα σύστημα που
δίνει την δυνατότητα να παράγουν
φρέσκια, υγιεινή και θρεπτική χορ-
τονομή, κάθε μέρα, 365 μέρες τον
χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών συν-
θηκών (χειμώνα με πάγο, καλοκαίρι
με καύσωνα),σε όση ποσότητα
χρειάζεται ο κάθε κτηνοτρόφος
για την διατροφή των ζώων του
καθημερινά. Είναι καινοτόμες μο-
νάδες, οι οποίες σε ένα μικρό κλει-
στό και κλιματικά ελεγχόμενο χώρο,
σε θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών
και υγρασία περίπου 60%, με μικρή
ποσότητα νερού παράγουν σε 7
ημέρες από 1 κιλό σπόρο δημη-
τριακών και μ 7 με 8 κιλά χορτο-
νομή, απαλλαγμένη από μύκητες
και παρασιτοκτόνα.

Βραβευμένα τρόφιμα 
Στον αγροδιατροφικό τομέα, το
ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει να παρουσιάσει
και δυο βραβευμένα προϊόντα, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαγω-
νισμού Καινοτόμων Οικολογικών
Τροφίμων «Ecotrophelia», στον
οποίο συμμετείχε το τμήμα τεχνο-
λογίας τροφίμων, το οποίο είναι
το μόνο σε επίπεδο περιφέρειας
που έχει ως γνωστικό αντικείμενο
αποκλειστικά τα τρόφιμα. Πρόκειται
για το μοναδικό ΤΕΙ που συμμετέχει
τα δύο τελευταία χρόνια στον εν
λόγω διαγωνισμό, τον οποίο διορ-
γανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων μαζί με
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο διαγωνισμός αφορά κυρίως σε
ομάδες φοιτητών που «αναπτύσ-
σουν» ένα προϊόν υπό την επίβλεψη
ενός καθηγητή και σε συνεργασία

με μία επιχείρηση, προκειμένου
το προϊόν να είναι έτοιμο να μπει
στο ράφι. Στο πλαίσιο αυτό τις
δυο τελευταίες χρονιές, προϊόντα
που ανέπτυξε το τμήμα τεχνολογία
τροφίμων του ΤΕΙ Λάρισας απέ-
σπασαν το τρίτο βραβείο. Πρόκειται
για τα εξής:

Σαλάμι «δια ελαίας 
και αέρος»

Είναι χωρίς συντηρητικά, καθώς
τα νιτρικά και νιτρώδη τα οποία
είναι επιβαρυντικά για τον οργα-
νισμό αντικαταστάθηκαν με πο-
λυφαινόλες ελιάς που βοηθούν
στην ζύμωση, βοηθούν στην συν-
τήρηση του χρώματος και του
αρώματος καθώς και στην μικρο-
βιακή σταθερότητα και τελικά οδη-
γούν στην παραγωγή ενός εξαι-
ρετικού προϊόντος. Το συγκεκριμένο

προϊόν, μάλιστα, έχει ήδη βγει στην
αγορά, μέσω εταιρείας κρεατο-
σκευασμάτων από την Καρδίτσα
και έχει πατενταριστεί.

KetsupEco 
Πρόκειται για την γνωστή κέτσαπ
αλλά χωρίς ζάχαρη, με στέβια και
ινουλίνη, καθώς και με πρεβιοτικές
ιδιότητες και χωρίς συντηρητικά,
όπως αναφέρει ο αναπληρωτής
καθηγητής του τμήματος Τεχνο-
λογίας τροφίμων, χημικός Θανάσης
Μανούρας. Με τη χρήση στέβιας
αντί ζάχαρης, η οποία είναι χαμηλής
θερμιδικής αξίας, αποφεύγονται
οι αρνητικές επιδράσεις της ζάχα-
ρης, χωρίς όχι μόνον να επηρεαστεί
η γλυκόξινη γεύση-επίγευση, αλλά
και να βελτιωθεί επιπλέον. Ακόμη,
προστέθηκε η ινουλίνη, φυσικός
πολυσακχαρίτης, η οποία είναι ένα
ισχυρό πρεβιοτικό που χρησιμο-
ποιήθηκε σε συνδυασμό με άμυλο
καλαμποκιού, ώστε να επιτευχθεί
η συνεκτικότητα και η ομοιομορφία
της δομής το προϊόντος, αλλά και
για να παρέχει τις πρεβιοτικές ιδιό-
τητες στο προϊόν, καθιστώντας το
έτσι ένα βιολειτουργικό τρόφιμο.
Επιπλέον, η ινουλίνη έχει την ιδιό-
τητα να μην αυξάνει το επίπεδο
της γλυκόζης στο αίμα και έτσι το
προϊόν μπορεί άφοβα να κατανα-
λωθεί από άτομα που δεν μπορούν
να μεταβολίσουν τη ζάχαρη. 

1

2

36 παραγωγή
www.paragogi.net

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όπως επισήμανε σε δημοσιογράφους ο πρό-
εδρος του ΤΕΙ Λάρισας, καθηγητής Παναγιώτης
Γούλας, η Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να
θρέψει τους Έλληνες διότι δεν παράγει και
εισάγει προϊόντα του πρωτογενούς τομέα
των οποίων το κόστος αγγίζει τα 4,7 δισ. το
χρόνο, με «πρωταθλητές» το βόειο κρέας,
το γάλα και τα τυροκομικά, τα οποία φθάνουν
στα 2,2 δισ. το χρόνο, ενώ εισάγουμε ακόμη
και όσπρια (φασόλια φακές και ρεβίθια),
ζωοτροφές, αρωματικά φυτά, αιθέρια έλαια
και άλλα.
«Ασχολούμαι με την κτηνοτροφία επί 30
χρόνια –επισημαίνει– και ουδέποτε είδα

ένα σχέδιο και πρόγραμμα παραγωγής προ-
ϊόντων του πρωτογενούς τομέα που εισά-
γουμε, με σκοπό και στόχο: να μην πληρώ-
νουμε συνάλλαγμα (αντικαθιστώντας τα ει-
σαγόμενα με δικά μας προϊόντα), να δημι-
ουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να
αναχαιτίσουμε την απερήμωση της υπαί-
θρου».
Στην Ελλάδα, υπογραμμίζει ο ίδιος, οι νέοι
πτυχιούχοι των Γεωτεχνικών Σχολών της
τελευταίας τριετίας, είναι άνεργοι σε ποσοστό
70%, την ίδια ώρα που το ελληνικό κράτος
εισάγει προϊόντα πρωτογενούς τομέα. «Επο-
μένως, για να καλύψει η Πολιτεία την ανεργία

των νέων πτυχιούχων των γεωτεχνικών
κλάδων και να μειώσει κάθετα, ή ακόμη
και να μηδενίσει πλήρως, τις εισαγωγές
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, πρέπει
να επιδοτήσει 20.000 θέσεις νέων πτυχιούχων
του κλάδου, συνδέοντας τες με την παραγωγή
προϊόντων που έχει έλλειψη το ελληνικό
κράτος» εκτιμά ο κ. Γούλας.
Όπως αναφέρει, κατόπιν υπολογισμών το
κόστος για τη δημιουργία των 20.000 θέσεων
φθάνει το 1,4 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο
μπορεί να αποσβεστεί μετά πάροδο 3 χρόνων,
με τη μείωση των εισαγωγών σε αγροτικά
προϊόντα. 

«Χρειαζόμαστε 20.000 θέσεις γεωτεχνικών»

Καινοτόμες εφαρμογές από το 
ΤΕΙ Θεσσαλίας
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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

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

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιοτριβείο έτοιμο για λει-
τουργία δεν χρειάζεται καμία επισκευή.
Τιμή 30.000 ευρώ. Τηλ 6983/393632. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο διαμέρισμα,
πρώτου ορόφου, με δική του είσοδο και
αέριο, για επαγγελματική στέγη, φρον-
τιστήριο ελληνικών-ξένων μαθημάτων.
Έτοιμο για λειτουργία. Στο κέντρο κάτω
Ηλιούπολης, Θεσσαλονίκη. Τηλ.
2310/689705. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ: Πωλείται πέτρινη μονοκα-
τοικία, 80 τ.μ. εντός αγροκτήματος 17.000
μέτρων, με πρόσοψη 130 μέτρων, επί
της Εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησί-
ου-Αγρινίου, στο 51χλμ μεταξύ Αγίου
Γεωργίου και νέας σήραγγας Καρπενησίου.
Κατάλληλο για αγροτική ή τουριστική
επιχείρηση(επιδοτείται). Τηλ. 6932/347152. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιομηχανικό κτίριο γαλβανιζέ

500τ.μ. στην περιοχή Λαμίας. Τηλ.
6977/232427. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσόξυλων και
λοιπά 2.500 τ.μ. στον παράδρομο Θεσ-
σαλονίκης Χαλκιδικής (Κάτω Σχολάρι)
με αποθήκες, γραφεία, έκθεση, φορτηγάκι,
πελάτες, λόγω συνταξιοδότησης, 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. Δεχό-
μαστε προτάσεις αξιοποίησης και πιθανής
συνεργασίας για εκμετάλλευση. Περιοχή
Καλαβρύτων. Τηλ. 6974/271143.

Για συνεργασία διατίθενται 100 στρέμματα
χωράφια για γεωργικές καλλιέργειες και
εκτροφείο θηραμάτων. Τηλ. 6909/195707.

ΔΙΑΦΟΡA

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πολυτελή νυφικά, 285
ευρώ και η επιδιόρθωση στα μέτρα
σας δωρεάν. Τηλ. 2310244787. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικά και εκτατικά δι-
καιώματα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εκτατικό δικαίωμα.
Τηλ. 6976/141565. 

Από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου πω-
λούνται μέλι δάσους, βασιλικός πολτός
και σπιτικές κεραλοιφές. Τηλ. 6977/780800.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κριθάρι και σιτάρι για άλεση
και παξιμάδια, περιφέρεια Αρκαδίας.
Τηλ. 2710/232115. 

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παπιά πρασινοκέφαλα, άγρια,
με πολύ ωραία χρώματα, μηνών, 10 ευρώ,
στο Βόλο. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ.
24210/56010, 6977/876175. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χήνες τουλούζ μεγαλόσωμες,
ενός έτους, 50 ευρώ, στο Βόλο. Μικρά,
μηνών, 15 ευρώ. Τηλ. 24210/56010,
6977/876175. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατσίκια Αλπίν, περιοχή Με-
σογείων. Τηλ. 6993/672622. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα, τύπου ROTARY, Κο-
ρινθία. Τηλ. 6939/629968. 

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 δια-
μονή στην Αθήνα. Ταλαντούχος, με θέ-
ληση για εργασία, πολύ καλά Αγγλικά,
προγράμματα υπολογιστών. Αποστολή
βιογραφικών στο: greeklifert@gmail.com. 

Οδηγός με πολυετή πείρα στις διανομές,
με επαγγελματικό δίπλωμα Δ’, ζητά 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. 

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.
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Τουλάχιστον το ένα τέταρτο
της παγκόσμιας παραγωγής
σιταριού θα χαθεί τις επόμενες
δεκαετίες λόγω ακραίων και-
ρικών συνθηκών που θα προ-
καλέσει η κλιματική αλλαγή,
αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα, προειδοποιεί νέα έρευνα
του Πανεπιστημίου Κάνσας
Στέιτ των Ηνωμένων Πολι-
τειών.
Η ερευνητική ομάδα, με επικε-
φαλής τον Βάρα Πρασάντ, υπο-
λόγισε συγκεκριμένα πως οι απο-
δόσεις καλλιέργειας σίτου θα
μειωθούν κατά 6% για κάθε βαθμό
Κελσίου που ανεβαίνει η θερμο-
κρασία, εάν δεν ληφθούν μέτρα
για την προσαρμογή στις ακραίες
καιρικές διακυμάνσεις. Με βάση
τη συγκομιδή σιταριού του 2012-
2013, η οποία έφτασε τους 701
εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως,
η εκτιμώμενη άνοδος της θερ-
μοκρασίας θα οδηγήσει στην

απώλεια παραγωγής 42 εκατομ-
μυρίων τόνων σιταριού ετησίως.
«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ανη-
συχητική εξέλιξη», δήλωσε ο
Πρασάντ. «Η προβλεπόμενη επί-
δραση της κλιματικής αλλαγής
στην παραγωγή σιταριού είναι
μεγαλύτερη από ό,τι είχε προ-
βλεφθεί προηγουμένως. Αυτό
σημαίνει ότι η παραγωγή τροφί-
μων θα πρέπει τουλάχιστον να
διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα
τριάντα χρόνια, καθώς ο πληθυ-
σμός του πλανήτη αναμένεται να
φτάσει τα 9,6 δισεκατομμύρια
άτομα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Οι ερευνητές εξέτασαν συστη-
ματικά 30 μοντέλα καλλιεργειών
σιταριού σε διάφορες περιοχές
του πλανήτη, όπου η μέση θερ-
μοκρασία της καλλιεργητικής πε-
ριόδου κυμαίνεται από τους 15
έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Τα μοντέλα λάμβαναν υπ’ όψιν
τους τις ημερομηνίες και το ρυθμό

φύτευσης, τις θερμοκρασίες και
άλλους παράγοντες διαχείρισης
καλλιεργειών.
«Η ακραία θερμοκρασία δεν ση-
μαίνει μόνο περισσότερη θερμό-
τητα, αλλά ενίοτε και περισσότερο
κρύο», δήλωσε ο Πρασάντ. «Απλά
κοιτάζοντας τη μέση θερμοκρασία
δεν κατανοούμε όλη την εικόνα,
γιατί είναι τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που είναι πιο επιζήμια για
τις καλλιέργειες. Πολλά φυτά
μπορούν να διαχειριστούν στα-
διακές αλλαγές, αλλά ένα ακραίο
κύμα καύσωνα ή ψύχους μπορεί
να σκοτώσει ένα φυτό, επειδή η
περίοδος προσαρμογής είναι συ-
χνά ανύπαρκτη», πρόσθεσε.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμα
ότι η αύξηση της θερμοκρασίας
μειώνει επίσης το χρονικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο το σιτάρι πρέπει
να ωριμάσει, με αποτέλεσμα να
μειώνεται η παραγωγή κάθε φυ-
τού την ώρα της συγκομιδής. 

Αναμένεται μείωση παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Η κλιματική αλλαγή «τρώει» το σιτάρι

Τα άγρια άλογα εξαφανίστηκαν από την
Τσεχία πριν από χιλιάδες χρόνια, όμως
τώρα η επανεισαγωγή τους αποτελεί τη
μεγαλύτερη ελπίδα για τη διάσωση ενός
μοναδικού οικοσυστήματος.
Αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν πως κο-
πάδια άγριων αλόγων ζούσαν σε αυτό το
κομμάτι της Ευρώπης μεταξύ 4.700 και
3.700 π.Χ., προτού εξημερωθούν. Τώρα, οι
τοπικές αρχές μετέφεραν 14 άλογα από το
Εθνικό Πάρκο Έξμορ της Αγγλίας στο Μι-
λοβίτσε, μία μικρή πόλη ανατολικά της
Πράγας.
Τα ζώα έχουν ύψος 1,25 μέτρα και αποτελούν
κάποια από τα λίγα άγρια άλογα που έχουν
απομείνει στην Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη. Και τα 14 είναι θηλυκά αλλά το
κοπάδι αναμένεται να πολλαπλασιαστεί
μετά την άφιξη ενός επιβήτορα αυτή την
άνοιξη.
«Πρόκειται για την πρώτη φορά που η
Τσεχία θα χρησιμοποιήσει άλογα για να

σώσει ένα οικοσύστημα, εν προκειμένω
μία στέπα», δήλωσε ο Ντάλιμπορ Ντόσταλ
του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ceska
Krajina.
Η εισαγωγή των αλόγων έγινε προκειμένου
να καταναλώσουν τα είδη που έχουν εισβάλει
στη στέπα και καταπνίγουν διάφορα σπάνια
ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

«Η πεταλούδα Alcon Blue και το μικρο-
σκοπικό γαλάζιο φυτό Cross Gentian απο-
τελούν τους αδιαφιλονίκητους βασιλιάδες
της περιοχής», δήλωσε ο Μίροσλαβ Γίρκου
της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας. «Οι
πολύτιμοι αυτοί οργανισμοί θα είχαν εξα-
φανιστεί και η στέπα θα είχε μετατραπεί σε
δάσος εάν δεν είχαμε εισάγει αυτά τα άλογα

από την Αγγλία», πρόσθεσε.
Εάν οι προσπάθειες αποτύχουν τότε διάφορα
είδη πτηνών, ερπετών και άλλων ζώων
θα βρεθούν επίσης σε κίνδυνο, σύμφωνα
με τον Γίρκου.
Το νέο σπίτι των αλόγων βρίσκεται σε μία
στρατιωτικοποιημένη ζώνη που ορίστηκε
από τον Αυστροουγγρικό στρατό το 1904,
ενώ στο Μιλοβίτσε στεγάστηκε στρατόπεδο
αιχμαλώτων κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο γειτονικό νεκροταφείο έχουν ταφεί
5.170 Ιταλοί, 521 Ρώσοι και 51 Σέρβοι
στρατιώτες.
Ο στρατός της Τσεχοσλοβακίας κατέλαβε
τη ζώνη το 1918 αλλά απωθήθηκε με τη
σειρά του από τους Ναζί το 1939. Μετά τα
γεγονότα του 1968 η περιοχή μετατράπηκε
σε ένα τεράστιο σοβιετικό στρατόπεδο και
από το 1991 ο τσεχοσλοβακικός και μετέπειτα
τσέχικος στρατός πραγματοποιεί ασκήσεις
στη στέπα, βοηθώντας στην αποδυνάμωση
λιγότερο ισχυρών επιθετικών ειδών.

Πως άγρια άλογα θα σώσουν ένα οικοσύστημα

Η ερευνητική ομάδα υπολόγισε πως
οι αποδόσεις καλλιέργειας σίτου θα μειωθούν
κατά 6% για κάθε βαθμό Κελσίου που
ανεβαίνει η θερμοκρασία, εάν δεν ληφθούν
μέτρα προσαρμογής των καλλιεργειών

▶
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Οι ανθυγιεινές διατροφικές
συνήθειες κερδίζουν συνεχώς
έδαφος παντού στη Γη, καθώς
η παγκόσμια πρόοδος για την
καταπολέμηση της παχυσαρ-
κίας προχωρά απελπιστικά
αργά, με μία μόνο στις τέσσερις
χώρες του πλανήτη να εφαρ-
μόζει πολιτικές υγιεινής δια-
τροφής. 
Την προειδοποίηση αυτή απευ-
θύνουν επιστήμονες που πραγ-
ματοποίησαν σειρά ερευνών, οι
οποίες δημοσιεύθηκαν σε αφιέ-
ρωμα του έγκριτου ιατρικού πε-
ριοδικού «The Lancet». Το... πα-
ρήγορο είναι ότι στις συγκεκρι-
μένες έρευνες η Ελλάδα και η
Τουρκία αναφέρονται ανάμεσα
στις χώρες εκείνες που έχουν την
υψηλότερη «βαθμολογία» στην
υγιεινή διατροφή διεθνώς, χάρη
στη μεσογειακή διατροφή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το αφιέ-
ρωμα του «Lancet», που ανέλυσε
την ποιότητα της διατροφής σχε-
δόν 4,5 δισεκατομμυρίων ενη-
λίκων σε 187 χώρες, η παγκόσμια
κατανάλωση υγιεινών τροφίμων
(π.χ. φρούτων και λαχανικών)
έχει αυξηθεί κατά την τελευταία
εικοσαετία, ιδίως στις ανεπτυγ-
μένες χώρες. Όμως στις περισ-
σότερες περιοχές του πλανήτη
ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση
στην κατανάλωση ανθυγιεινών
τροφίμων, όπως το επεξεργα-
σμένο κόκκινο κρέας και τα ανα-
ψυκτικά με ζάχαρη. Εν ολίγοις,

το υγιεινό φαγητό, παρά τις προ-
όδους του, τελικά χάνει την μάχη
έναντι του ανθυγιεινού φαγη-
τού.
Οι ειδικοί αναφέρουν, μεταξύ
άλλων, πως σε λιγότερο από

μια γενιά έχουν αυξηθεί δρα-
ματικά τα ποσοστά της παιδικής
παχυσαρκίας παγκοσμίως, κα-
θώς πολύ λίγες χώρες έχουν
πάρει τα αναγκαία ρυθμιστικά
μέτρα για να προστατεύσουν τα
παιδιά. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ
τα παιδιά ζυγίζουν σήμερα κατά
μέσο όρο πέντε κιλά περισσότερα
από ό,τι πριν από 30 χρόνια,
ενώ πάνω από ένα στα τρία παι-
διά είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.
Κατά μέσο όρο, σχετικά πιο υγι-
εινή διατροφή κάνουν σε όλο
τον κόσμο οι γυναίκες (σε σχέση
με τους άνδρες) και οι πιο με-
γάλοι σε ηλικία (σε σχέση με
τους πιο νέους).

Χρειάζονται έξυπνες
διατροφικές πολιτικές
«Η κατανόησή μας για την παχυ-
σαρκία πρέπει να μπει σε τελείως
νέα βάση, αν πρόκειται να «φρε-
νάρουμε» και να αναστρέψουμε
την παγκόσμια επιδημία παχυ-
σαρκίας», δήλωσε η δρ Κριστίνα
Ρομπέρτο, της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ. Όπως είπε, «ο φαύλος κύ-
κλος προσφοράς και ζήτησης αν-
θυγιεινών τροφίμων μπορεί να
σπάσει με «έξυπνες» διατροφικές
πολιτικές από τις κυβερνήσεις,
μαζί με προσπάθειες από τις βιο-
μηχανίες τροφίμων και την κοι-
νωνία των πολιτών».
«Από τη μία, χρειάζεται να παρα-
δεχτούμε ότι τα άτομα φέρουν
εν μέρει ευθύνη για την υγεία
τους και, από την άλλη, πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι τα σημερινά
διατροφικά περιβάλλοντα εκμε-
ταλλεύονται τις βιολογικές, ψυ-
χολογικές, κοινωνικές και οικο-
νομικές αδυναμίες των ανθρώ-
πων, καθιστώντας έτσι πιο εύκολο
γι’ αυτούς να τρώνε ανθυγιεινά
φαγητά», πρόσθεσε η ίδια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σχεδόν το 40%
των ενηλίκων παγκοσμίως ήσαν υπέρβαροι το 2014 και το 13%
παχύσαρκοι. Περίπου 42 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε
ετών ήσαν υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2013. Το επιθετικό
μάρκετινγκ φθηνών αλλά όχι ιδιαίτερα υγιεινών προϊόντων
από τις πολυεθνικές εταιρείες, επιδεινώνει την κατάσταση. 
Γενικότερα, όπως επισημαίνεται, η βιομηχανία τροφίμων έχει
«βάλει στο στόχαστρο» τα παιδιά ως καταναλωτές.
Οι επιστήμονες καλούν τις αρμόδιες Αρχές να επιβάλουν αυ-
στηρότερη εποπτεία και ρυθμιστικούς ελέγχους σε όλη την

αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, καθώς και να προωθήσουν ένα
διεθνή κώδικα μάρκετινγκ, που θα προστατεύει την υγεία των
παιδιών. Μεταξύ άλλων, εισηγούνται να ελέγχεται η ποιότητα
των τροφίμων που διατίθεται από τις καντίνες των σχολείων,
να επιβληθούν αυξημένοι φόροι στα ανθυγιεινά τρόφιμα, να
επιδοτηθεί η κατανάλωση υγιεινών τροφίμων από φτωχές οι-
κογένειες και να καταστεί υποχρεωτική η αναλυτική σήμανση
στις συσκευασίες των τροφίμων, ώστε να ασκηθούν πιέσεις
στις βιομηχανίες για να κάνουν πιο υγιεινό το περιεχόμενο των
προϊόντων τους.

Σε λιγότερο από 
μια γενιά έχουν
αυξηθεί δραματικά 
τα ποσοστά 
της παιδικής
παχυσαρκίας
παγκοσμίως, καθώς
πολύ λίγες χώρες
έχουν πάρει τα
αναγκαία ρυθμιστικά
μέτρα για να
προστατεύσουν 
τα παιδιά

▶

Ανθυγιεινό Vs υγιεινού φαγητού: 
σημειώσατε 1!

Υπέρβαροι 4 στους 10 ενηλίκους

Σε εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας που
θα διαρκούν δεκαετίες αναμένεται να
οδηγήσει η κλιματική αλλαγή, ενώ οι
πρώτες περιοχές που θα πληγούν θα
είναι οι νοτιοδυτικές και κεντρικές Ηνω-
μένες Πολιτείες, όπως προειδοποιούν
επιστήμονες της NASA. «Αντί να διαρκούν
έως δέκα χρόνια, αυτές οι μεγάλες ξη-
ρασίες θα φτάνουν τα 20, 30 ίσως και
40 έτη διάρκειας», δήλωσε ο επικεφαλής
της μελέτης Μπέντζαμιν Κουκ, του Ιν-
στιτούτου Goddard της NASA. Οι επι-
στήμονες προβλέπουν πως οι επιπτώσεις
στις καλλιέργειες θα είναι τεράστιες,
καθώς απαιτούν τις μεγαλύτερες πο-
σότητες νερού και, ενδεχομένως, θα
πυροδοτηθούν πολεμικές συγκρούσεις
με στόχο την εξασφάλιση υδάτινων πό-
ρων.
Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε
τις προβλέψεις της αφού ανέλυσε τις
συνθήκες ξηρασίας στη Βόρεια Αμερική
τα τελευταία 2.000 χρόνια, βασιζόμενη
σε δεκάδες χιλιάδες δείγματα κορμών
δέντρων. Η παρουσία ευρέων κύκλων
στο εσωτερικό των κορμών των δέντρων
υποδηλώνει υγρή περίοδο, ενώ η πα-
ρουσία πιο στενών κύκλων αποτελεί
ένδειξη μίας πιο ξηρής περιόδου.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αυτά
τα δεδομένα για να υπολογίσουν τις πι-
θανότητες εμφάνισης ξηρασίας και της
δριμύτητάς τους για τα επόμενα εκατό
χρόνια. Στο υπολογιστικό τους μοντέλο
έλαβαν υπ’ όψιν 17 διαφορετικές κλι-
ματικές προβλέψεις και συνέκριναν δύο
διαφορετικά σενάρια για την παγκόσμια
υπερθέρμανση, ένα με τις τωρινές τάσεις
και ένα όπου υποθετικά έχει επιτύχει η
μείωση των εκπομπών αερίων όπως το
διοξείδιο του άνθρακα.
Για να προβλέψουν τη δριμύτητα των
μελλοντικών ξηρασιών, οι ερευνητές
έκαναν εκτιμήσεις, επίσης, για τα επίπεδα
υγρασίας του εδάφους και η ανάλυσή
τους έδειξε πως η κατάσταση θα επι-
δεινωθεί αρκετά πριν το 2100, κυρίως
για τις κεντρικές και νοτιοδυτικές πολιτείες
των ΗΠΑ. Εάν οι προβλέψεις επιβεβαι-
ωθούν, τότε οι ξηρασίες αυτές θα είναι
οι χειρότερες της τελευταίας χιλιετίας,
συμπεριλαμβάνοντας την περίοδο μεταξύ
1100 και 1300, τη λεγόμενη Μεσαιωνική
Θερμή Περίοδο. 

Έρχονται ξηρασίες
διάρκειας... 
δεκαετιών!



Σχεδόν 50% των ανθρώπων που έχουν
υπέρταση είναι ευαίσθητοι στο αλάτι,
πράγμα που σημαίνει ότι η πρόσληψη
μεγάλων ποσοτήτων νατρίου αυξάνει
την αρτηριακή τους πίεση και τους θέτει
σε κίνδυνο επιπλοκών.

Γράφει η Γεωργία Ίσαρη
Κλινική Διαιτολόγος –Διατροφολόγος
Από το www.eligast.gr

Εκτιμάται ότι ο μέσος ενήλικας καταναλώνει
περίπου 10 γραμμάρια αλάτι, αντί των 4
γραμμαρίων που συνιστώνται από τους
διεθνείς οργανισμούς για τους υγιείς ενή-
λικες. Έχει υπολογιστεί ότι το 85% του
αλατιού που καταναλώνουμε περιέχεται
σε έτοιμα τρόφιμα, ενώ το επιτραπέζιο
αλάτι αποτελεί μόνο το 15% του συνόλου
του αλατιού που καταναλώνουμε. Το νάτριο
εντοπίζεται ως συστατικό πληθώρας τρο-
φίμων, στο νερό και σε διάφορα φάρμακα
και για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να σχεδιαστεί ένα διαιτολόγιο πλή-
ρους αποκλεισμού του νατρίου. Οι τροφές
που περιέχουν σημαντικές ποσότητες
νατρίου είναι το κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά
και τα γαλακτοκομικά. Μικρότερες ποσότητες
νατρίου περιέχουν επίσης τα λαχανικά, τα
λίπη και τα δημητριακά. Ακόμη και το νερό,
όπως προαναφέραμε περιέχει νάτριο σε
διάφορες ποσότητες, ανάλογα με την ύδρευ-
ση. Μόνο το απεσταγμένο νερό δεν έχει
νάτριο, καθώς όλα τα ανόργανα άλατά του
έχουν αφαιρεθεί. Οι ετικέτες τροφίμων
αναφέρουν την ποσότητα του νατρίου που
περιέχουν. Το νάτριο όμως μπορεί να πε-
ριέχεται και σε άλλες χημικές μορφές πέραν
του γνωστού αλατιού. 
Το Χλωριούχο Νάτριο, δηλαδή το κοινό
αλάτι χρησιμοποιείται επιτραπέζιο, στο μα-
γείρεμα, κατά την επεξεργασία των τροφίμων,
στις κονσέρβες κ.λπ. 
Το Γλουταμινικό Μονονάτριο είναι ένα
καρύκευμα που χρησιμοποιείται στο σπίτι,
σε εστιατόρια και σε πολλά συσκευασμένα
τρόφιμα (κονσέρβες, κατεψυγμένα κλπ.). 
Το Baking-Powder χρησιμοποιείται για
επιτάχυνση του φουσκώματος στο ψωμί
και στο κέικ. 
Το Διττανθρακικό Νάτριο, η κοινή σόδα
μαγειρικής, χρησιμοποιείται κατά την πα-
ρασκευή ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και
γλυκών. 
Η Άλμη χρησιμοποιείται στην επεξεργασία
τροφίμων για την εμπόδιση της ανάπτυξης
βακτηρίων και περιέχεται σε κονσέρβες, σε
κατεψυγμένα, σε τουρσιά κλπ. 

Το Φωσφορικό Δινάτριο Άλας περιέχεται
σε ορισμένα δημητριακά, καθώς και σε βιο-
μηχανικά τυριά. 
Το Αλγινικό Νάτριο προστίθεται στα σο-
κολατούχα γάλατα και στα παγωτά για να
μαλακώσει την υφή τους. 
Το Βενζοϊκό Νάτριο χρησιμοποιείται σαν
συντηρητικό σε διάφορα παρασκευάσματα
(μαγιονέζα, dressings, αναψυκτικά). 
Το Υδροξείδιο του Νατρίου ή καυστικό
νάτριο χρησιμοποιείται στην επεξεργασία
τροφίμων για να μαλακώσει τη φλούδα της
ελιάς, του καλαμποκιού κ.λπ. 
Το Προπιονικό Νάτριο χρησιμοποιείται για
την παστερίωση τυριών και ορισμένων αρ-

τοσκευασμάτων και κέικ, ώστε να εμποδιστεί
η ανάπτυξη μούχλας. 
Το Θειώδες Νάτριο χρησιμοποιείται για
την λεύκανση ορισμένων φρούτων που
χρειάζονται τεχνητό χρώμα (κεράσια μα-
ρασκίνο, φρουί-γλασέ κ.λπ.) και ως συν-
τηρητικό κάποιων ξηρών φρούτων (πχ. δα-
μάσκηνα). Το προσλαμβανόμενο ποσοστό
νατρίου που επιτρέπεται σε έναν ασθενή
εξαρτάται από την κατάστασή του και κα-
θορίζεται από τον επιστήμονα υγείας. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται αυστηρή
άναλος δίαιτα με περιεκτικότητα σε νάτριο
0.25-0.50 gr/24h. Ένας ήπιος περιορισμός
επιτρέπει την κατανάλωση 1gr νατρίου/ημέρα. 

Τροφές πλούσιες σε αλάτι
Τροφές πλούσιες σε νάτριο είναι οι συ-
σκευασμένοι χυμοί τομάτας και λαχανικών,
ο ανανάς, τα κονσερβοποιημένα φρούτα,
τα λαχανικά σε κονσέρβες, τα τουρσιά, τα
κατεψυγμένα λαχανικά με αλάτι, οι αγκινάρες,
τα καρότα, το σέλινο, το κάρδαμο, το σπανάκι,
τα παντζάρια, τα ραδίκια, το λάχανο, τα κα-
πνιστά κρέατα και τα κρέατα και ψάρια σε
κονσέρβα, τα τυριά, το αλατισμένο βούτυρο
ή μαργαρίνη, τα αλμυρά κρακεράκια, τα γα-
ριδάκια, τα chips, οι αλατισμένοι ξηροί
καρποί, οι σούπες σε σκόνη ή κονσέρβα, το
χοιρομέρι, τα αλατισμένα κρέατα, το ζαμπόν,
τα βιομηχανικά παρασκευασμένα γεύματα,
η σόδα μαγειρικής, το baking-powder, η
σάλτσα σόγια, τα πλήρη γαλακτοκομικά
προϊόντα, οι πίτσες, τα σουβλάκια. 

Τροφές με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε αλάτι 

Τροφές χαμηλές σε νάτριο είναι οι χυμοί
φρούτων χωρίς πρόσθετα, τα φρέσκα φρού-
τα, τα ξηρά φασόλια, το αποβουτυρωμένο
γάλα, τα δημητριακά σε νιφάδες, το χον-
δροαλεσμένο σιτάρι, τα δημητριακά που
είναι ψημένα χωρίς αλάτι, τα ζυμαρικά, το
ρύζι, τα φρέσκα ψάρια και κρέατα, το ελαι-
όλαδο, το ξύδι, τα καρυκεύματα χωρίς αλάτι
και χυμό λεμονιού, οι ανάλατοι ξηροί καρποί,
το μέλι, η μαρμελάδα, ο ζελές και οι καρα-
μέλες. Οι διάφορες εταιρείες τροφίμων,
ακολουθώντας τις οδηγίες της παγκόσμιας
επιστημονικής κοινότητας δημιούργησαν
σκευάσματα με λιγότερο αλάτι, προκειμένου
να συμβάλουν στην προσπάθεια για μείωση
του αλατιού από τη διατροφή μας. Έτσι,
κυκλοφορούν στην αγορά κύβοι με λιγότερο
αλάτι, που δίνουν νοστιμιά στο φαγητό,
ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνουν τον ορ-
γανισμό με αλάτι. 

40 παραγωγή
www.paragogi.net
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Αλάτι εκεί που δεν το περιμένεις… 

Έχει υπολογιστεί ότι 
το 85% του αλατιού 
που καταναλώνουμε
περιέχεται σε έτοιμα
τρόφιμα, ενώ 
το επιτραπέζιο αλάτι 
αποτελεί μόνο το 15% 
του συνόλου του αλατιού 
που καταναλώνουμε

▶

Έχει αποδειχθεί ότι μεγάλες πο-
σότητες καλίου μειώνουν την αρ-
τηριακή πίεση. Η αυξημένη μάλιστα
πρόσληψη καλίου συνδέεται με
μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού
επεισοδίου. Οι οργανισμοί υγείας
συνιστούν το κάλιο για τη ρύθμιση
της αρτηριακής πίεσης. Η αυξημένη
πρόσληψη καλίου συμβάλλει στην

προστασία του οργανισμού από
την αυξημένη αρτηριακή πίεση,
που προκαλεί η περίσσεια νατρίου.
Η αυξημένη πρόσληψη Καλίου
βοηθά στην αποβολή νατρίου και
νερού από το σώμα, μειώνοντας
την αρτηριακή πίεση. Τροφές πλού-
σιες σε κάλιο είναι τα φρούτα (οι
μπανάνες περιέχουν 422mg Κα-

λίου) και τα λαχανικά, το μαγει-
ρεμένο κρέας και ψάρι, το γάλα
(ημιάπαχο 366mg Καλίου/ποτήρι),
το γιαούρτι. Επίσης, στην αγορά
υπάρχουν λειτουργικά τρόφιμα
εμπλουτισμένα με κάλιο, όπως
ροφήματα χυμών, τα οποία συμ-
βάλλουν στην πρόληψη της εμ-
φάνισης υπέρτασης.

Η δύναμη του Καλίου



Ιδανικές γεύσες για το σαρακοστιανό τραπέζι με υλικά της ελληνικής γης, 
σε συνταγές με μεράκι και έμπνευση, που θα σας μείνουν αξέχαστες!

41ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΕΥΣΕΙΣπαραγωγή
www.paragogi.net

Επιμέλεια:

Χρόνος
προετοιμασίας 45’ Χρόνος

μαγειρέματος40’ Χρόνος
αναμονής 0 6

Χρόνος
προετοιμασίας 40’ Χρόνος

μαγειρέματος 45’ Χρόνος
αναμονής 0’ 8

ΥΛΙΚΑ 
600g νεαρές πατάτες (baby)
4 κρεμμύδια κόκκινα (κομμένα
στα 4)
4 κ.σ ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
300g αρακάς φρέσκος ή κατεψυγ-
μένος

80g καπαρόφυλλα
150g αγγινάρα με πράσσο (κομμένη
στα 4)
2 κρεμμύδια φρέσκα το (ψιλο-
κομμένo το πράσινο μέρος)
Ανθός αλατιού
Πιπέρι μαύρο τριμμένο

3κ.σ. μαϊντανός
3κ.σ. θυμάρι
3κ.σ. μουστάρδα με σπόρους
2κ.γ. πολτός σκόρδου
1 λεμόνι (χυμό)
100g ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
2κ.σ. ξύδι

ΥΛΙΚΑ
40 αμπελόφυλλα
100g ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
3 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)
1 μεγάλο κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
¼κ.γ. πιπέρι καυτερό καγιέν
Αλάτι

½κ.γ. κόλιανδρο (σπασμένο)
½κ.γ. κανέλλα σκόνη
½κ.γ. μπαχάρι σκόνη
200g ρύζι καστανό
250g λευκός oίνος
500g ζωμό λαχανικών
3 πιπεριές Φλωρίνης

100g ελιές Καλαμών ροδέλλα 
2 φρέσκα κρεμμυδάκια (σε φέτες)
2 κ.σ. δυόσμος
2 κ.σ. μαϊντανός
1 λεμόνι (ξύσμα και χυμό)
5 κ.σ. ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
γιαούρτι πρόβειο

Όλα τα υλικά των συνταγών μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το www.yolenis.com, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό delicatessen.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

6/3 6/3

Ζεστή πατατοσαλάτα με καπαρόφυλλα 
και σάλτσα μουστάρδας

Ντολμαδάκια με ελιές, πιπεριές και μπαχαρικά

6/3

Μια απλή συνταγή, ιδανική σαν μεζές για τσί-
πουρο, αλλά και ως συνοδευτικό για ψητό ψά-
ρι.
Bήμα 1:Βάλτε τις πατάτες σε βραστό αλατισμένο
νερό και αφήστε να βράσουν για 20-25 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώνετε και αφήστε
τις να κρυώσουν ελαφρώς. Στη συνέχεια κόψτε
τις στα 4 και βάλτε τις σε ένα μεγάλο μπολ.
Bήμα 2: Στρώστε τα κρεμμύδια σε ένα ταψί με
λαδόκολλα, πασπαλίστε με αλάτι και πιπέρι,
περιχύστε με τις 4 κ.σ. ελαιόλαδο και ψήστε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200οC για 25
λεπτά περίπου. Αφήστε λίγο να πέσει η θερμο-
κρασία και βάλτε τα στο μπολ με τις πατάτες.

Bήμα 3:Βάλτε  τον αρακά σε βραστό αλατισμένο
νερό και αφήστε τον να βράσει για 5 λεπτά.
Σουρώνετε και τον βάζετε στο μπολ με τις
πατάτες και τα κρεμμύδια.
Bήμα 4: Βάλτε σε ένα μπολ τον μαϊντανό, το
θυμάρι, τη μουστάρδα, τον πολτό σκόρδου, το
χυμό και το ξύσμα λεμονιού, το ελαιόλαδο, το
ελιξίριο, αλάτι, πιπέρι και ανακατέψτε πολύ
καλά. Κρατήστε την σάλτσα στην άκρη.
Bήμα 5:Ετοιμάστε τη σαλάτα. Προσθέστε μέσα
στο μπολ με τις πατάτες τα καπαρόφυλλα, τις
αγκινάρες, τα φρέσκα κρεμμύδια, περιχύστε με
τη σάλτσα μουστάρδα και ανακατέψτε καλά,
αλλά απαλά για να μην λιώσουν οι πατάτες. 

Το κλασικό ορεκτικό της ελληνικής κουζίνας
αποκτά σε αυτή τη συνταγή πικάντικο τόνο.
Bήμα 1: Αδειάστε τα αμπελόφυλλα σε σου-
ρωτήρι, ρίξτε μπόλικο κρύο νερό για να φύγει
η αλμύρα και αφήστε να στραγγίξουν καλά.
Bήμα 2: Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μια κα-
τσαρόλα. Προσθέστε το σκόρδο και το κρεμμύδι
και σοτάρετε μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε
τα μπαχαρικά και το ρύζι και σοτάρετε μέχρι το
ρύζι και να ανακατευτεί με τα μπαχαρικά.
Bήμα 3: Σβήστε με το κρασί και αφήστε το να
εξατμιστεί για 1-2 λεπτά. Μετά προσθέστε το
ζωμό, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να μα-
γειρευτούν για 20-25 λεπτά.
Bήμα 4: Βάλτε τις πιπεριές να ψηθούν σε προ-
θερμασμένο φούρνο στους 200°C για 10-15
λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα η φλούδα από

όλες τις πλευρές. Τις βάζετε σε ένα μπολ, σκε-
πασμένες με μεμβράνη. Αφήστε 10’ να ιδρώσουν,
μετά βγάλτε τη φλούδα και ψιλοκόψτε.
Bήμα 5:Μόλις ετοιμαστεί  το ρύζι, το κατεβάζετε
από τη φωτιά και προσθέστε τις ψιλοκομμένες
πιπεριές, τις ελιές, το φρέσκο κρεμμύδι, το
μαϊντανό, το δυόσμο, το ξύσμα και το χυμό από
1 λεμόνι. Ανακατέψτε καλά.
Bήμα 6:Παίρνετε ένα αμπελόφυλλο κάθε φορά
και βάζετε από 1 κ.σ. γέμιση στο κέντρο. Κλείνετε
τις 2 πλευρές και τυλίγετε σαν δεματάκι. Τοπο-
θετήστε το ένα δίπλα στο άλλο σε ρηχό πυρίμαχο
σκεύος. Μόλις τελειώσετε με το τύλιγμα, πε-
ριχύστε με το χυμό λεμόνι, το ελαιόλαδο και με
1 1/2 ποτήρι ζεστό νερό ή ζωμό. Σκεπάστε με
ένα πιάτο για να μην κουνιούνται και ψήστε
στους 180°C για 40-45 λεπτά.

Η Σαρακοστή... αλλιώς





Στους πρόποδες του όρους Βόρας (Καιμάκτσα-
λαν), 13 χλμ. δυτικά της Αριδαίας, 40 χλμ.
από την Έδεσσα και 100 χλμ. από τη Θεσσα-
λονίκη, συναντάμε τα ιαματικά Λουτρά Πόζαρ,
από τις αξιολογότερες πηγές της Ευρώπης. 
Η σύγχρονη λουτρόπολη, με οργανωμένες εγκα-
ταστάσεις αρμονικά δεμένες με ένα υπέροχο φυσικό
περιβάλλον, συγκεντρώνει κάθε χρόνο έναν μεγάλο
αριθμό επισκεπτών που επιθυμούν να συνδυάσουν
την ξεκούραση, τη χαλάρωση και την τόνωση με
τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών.
Άνθρωποι κάθε ηλικίας –λάτρεις της θεραπείας
των ατμών– εμπιστεύονται τη λουτροθεραπεία για
πολλές παθήσεις και όχι μόνο.
Οι ασβεστο-ανθρακικές πηγές των Λουτρών Πόζαρ,
με πλούσια παροχή που φτάνει τα 650 κυβικά μέτρα
την ώρα και σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν
σε υψόμετρο 360-390 μέτρων και κατά μήκος της
κοίτης του Θερμοποτάμου ή Ρέμα Νικολάου. Στη
λουτρόπολη λειτουργούν δύο υδροθεραπευτήρια:
το ιαματικό νερό διοχετεύεται μέσω αγωγών μεγάλης
ροής σε ειδικά διαμορφωμένες, εσωτερικές –ατομικές
ή ομαδικές– πισίνες, χαμάμ, τζακούζι, σπα. Μια
μεγάλη, ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, προσφέρεται
για βουτιές χειμώνα καλοκαίρι, ενώ οι πιο τολμηροί
προτιμούν τους μικρούς καταρράκτες και τις φυσικές
αχνιστές λιμνούλες δίπλα στο ποτάμι. Το φυσικό
ντεκόρ γύρω από τα λουτρά απλά θεαματικό! Οργιώδης
βλάστηση, πανύψηλα αιωνόβια δέντρα, απόκρημνες
πλαγιές και θεόρατοι βράχοι, συνθέτουν ένα σκηνικό
απαράμιλλης ομορφιάς που μόνο η τεχνίτρα φύση
θα μπορούσε να είχε σμιλέψει.

Εξορμήσεις και δραστηριότητες
Δεν είναι τυχαίο που τα Λουτρά Πόζαρ αποτελούν
αγαπημένο προορισμό πολλών ορειβατικών και
φυσιολατρικών συλλόγων από ολόκληρη την

Ελλάδα. Ανάλογα με τις δυνατότητες, το κέφι αλλά
και τα ενδιαφέροντά σας, δοκιμάστε να κάνετε:
• Rasting & cayak στον ποταμό Μογλένιτσα.
• Ιππασία στο καταπράσινο χωριό Όρμα με τα πολλά

τρεχούμενα νερά.
• Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Καιμάκτσαλαν.
• Mountain bike, moto cross, εκτός δρόμου διαδρομές

με τζιπ 4Χ4 στους γύρω ορεινούς όγκους.
• Πεζοπορία στο κατάφυτο φαράγγι του Ράμνο

Μπορ, με τα θηριώδη ίσια πεύκα, τα γραφικά γε-
φυράκια και τον καταρράκτη της Κουνουπίτσας
που σας αποκαλύπτεται μεγαλόπρεπος με τα νερά
του «σε ελεύθερη πτώση» από τα 20 μέτρα.

• Trekking στο Μαύρο Δάσος με τις πελώριες οξιές.
Από εδώ εικάζεται ότι οι στρατιώτες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου προμηθεύονταν την πρώτη ύλη για
τις σάρισες –τα εξάμετρα δόρατά τους.

• Βαρκάδα στη Λίμνη του Άγρα –το σημαντικό αυτό
υδροβιότοπο– για παρακολούθηση της χλωρίδας
και της πανίδας.

• Caving στο εντυπωσιακό Σπήλαιο των Λουτρών
με τα σημαντικά ευρήματα, όπως λίθινα εργαλεία
της Νεολιθικής Εποχής, βραχογραφίες, επιφανειακά
δείγματα της αρκούδας των σπηλαίων πολλά από
τα οποία φυλάσσονται στο Παλαιοντολογικό-Φυ-
σιογραφικό Λαογραφικό Μουσείο Αλμωπίας.
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ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ: Απολαύστε ιαματικά λουτρά
στον «Κήπο της Εδέμ»

Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και φιλόσοφοι εξυμνούσαν το νερό των ιαματικών πηγών,
όπου οι Νύμφες πρόσφεραν τα θεϊκά δώρα της υγείας, της ευημερίας, της ευεξίας, της
ρώμης και της πνευματικής ανάτασης.
Με ένα από τα καλύτερα κλίματα στον κόσμο, με μια μοναδική σε ποικιλία φύση, καθώς
και με μια από τις πιο υγιεινές διατροφικές παραδόσεις, η Ελλάδα είναι η ιδανική πρόταση
για ψυχική και σωματική υγεία και αναζήτηση ευεξίας!
Προικισμένη με φυσικές θερμές και ιαματικές πηγές με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες,
σε 850 διαφορετικά σημεία σ’ ολόκληρη τη χώρα, η Ελλάδα κατατάσσεται στις πλουσιότερες
από πλευράς φυσικών πηγών ανά τον κόσμο χώρα. Η δράση τους μας παρέχει τη δυνατότητα
να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθήσεις με φυσικό τρόπο, ενώ, παράλληλα, οι θεραπευτικές
ιδιότητες του θαλάσσιου νερού και γενικότερα των προϊόντων της θάλασσας, όπως τα
φύκια ή η λάσπη, μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε το άγχος και να βελτιώσουμε την
πνευματική μας απόδοση.
Στην Ελλάδα, η χρήση των ιαματικών λουτρών ανάγεται στα 1500 π.Χ. Πρώτος ο Ιπποκράτης,
πατέρας της Δυτικής Ιατρικής, ανέπτυξε τη συστηματική γνώση γύρω από την Υδροθεραπευτική
Τέχνη. Με το πέρασμα των αιώνων και την ταυτόχρονη εξέλιξη των θεραπειών spa, η
άποψη ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού αναζωογονούν το σώμα, απαλύνουν την
ψυχή και ηρεμούν τις αισθήσεις μετατράπηκε σε ισχυρή πεποίθηση.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Μπορούμε να μετέχουμε στη μοναδική αυτή ιαματική εμπειρία απολαμβάνοντας θεραπείες
σε ιαματικά λουτρά και θαλασσοθεραπείες σε πολυτελείς εγκαταστάσεις που πλαισιώνονται
από πάρκα, κήπους, ποτάμια και λίμνες, ενώ θεραπευτικά κέντρα παρέχουν προγράμματα
ισορροπημένης διατροφής υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.
Σημαντικές πηγές είναι τα Λουτρά του Καϊάφα, ένα μεγαλειώδες και μοναδικό στο είδος
του οικοσύστημα στην περιοχή της Ηλείας. Η ομορφιά της περιοχής είναι ανυπέρβλητη,
ιδιαίτερα η λίμνη Καϊάφα όπου βρίσκονται οι ομώνυμες πηγές και τα ιαματικά λουτρά. Το
νερό περιέχει θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς συμβάλλει στην ίαση διαφόρων
ασθενειών.
Η Αιδηψός είναι ίσως η πλέον γνωστή λουτρόπολη του ελλαδικού χώρου. Η πανέμορφη
μικρή πολιτεία βρίσκεται στη βόρεια Εύβοια. Η πυκνή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αρκίτσα
της Φθιώτιδας σας εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση. Επίσης εύκολο είναι να έρθετε οδικώς,
μιας και η Εύβοια συνδέεται μέσω Υψηλής Γέφυρας με την Αττική. Η όμορφη λουτρόπολη
διατηρεί έναν αέρα νοσταλγικό, καθώς υπάρχουν πολλά νεοκλασικά κτήρια που τη στολίζουν,
συστάδες από ολόδροσα πλατάνια και γραφικά, παραδοσιακά καφενεία και εστιατόρια.

Φυσικές θερμές και ιαματικές πηγές
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Σχεδόν ένα εκατομμύριο άδει-
ες κυκλοφορίας για καινούρ-
για αυτοκίνητα εκδόθηκαν
τον Ιανουάριο του 2015 στην
ΕΕ, δίνοντας συνέχεια στην
περσινή θετική τάση, με τον
τζίρο της αυτοκινητοβιομη-
χανίας να σημειώνει αύξηση
της τάξης του 6,7%.
Σχεδόν ένα εκατομμύριο και-
νούργια οχήματα έλαβαν άδεια
κυκλοφορίας στην ΕΕ τον Ια-
νουάριο του 2015, καταγράφοντας
αύξηση του τζίρου κατά 6,7% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα, όπως ανακοίνωσε η
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευα-
στών Αυτοκινήτου (ACEA).
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επαρκή
ένδειξη ότι η ανοδική τάση που
είχε καταγραφεί πέρσι στην ευ-
ρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
συνεχίζεται και φέτος, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ACEA Κάρλος
Γκοσν. Όπως δήλωσε ο ίδιος,

«αυτό έχει μεγάλη σημασία, κα-
θώς πρόκειται για το πρώτο θετικό
αποτέλεσμα σε ετήσια βάση από
το ξεκίνημα της χρηματοοικονο-
μικής κρίσης το 2007».

Μεγαλύτερες αυξήσεις
σε Ιταλία και Ισπανία

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυ-
ξήθηκαν αισθητά κυρίως σε Ιταλία
και Ισπανία. Με μία αύξηση της
τάξης του 2,6%, η Γερμανία κι-
νήθηκε κάτω από το μέσο όρο.
Ο Κάρλος Γκοσν αναμένει για
φέτος σε επίπεδο ΕΕ αύξηση
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.
Όπως επισήμανε, «είμαστε συγ-
κρατημένα αισιόδοξοι, δεδομέ-
νων των οικονομικών αβεβαι-
οτήτων που αντιμετωπίζουν πολ-
λές χώρες».
Πάντως, οι πωλήσεις εξακολου-
θούν να υστερούν συγκριτικά με
τις κορυφαίες τιμές της περιόδου
πριν από την κρίση. 
Ενδεικτικό είναι ότι ενώ πέρσι
έλαβαν άδεια κυκλοφορίας 12,6
εκατομμύρια νέα οχήματα ιδιω-
τικής χρήσης, ο αντίστοιχος αριθ-
μός προ κρίσης ξεπερνούσε τα
15 εκατομμύρια, σύμφωνα με

Ανακάμπτει η ευρωπαϊκή αγορά     

Η Trelleborg στην αιχμή της… πράσινης       
Ένα ακόμη βραβείο προστέθηκε στην συλλογή της Trelleborg,
με την κατάκτηση του βραβείου «Best New Product or Innovation
(Environmental)», στα φετινά βραβεία Καινοτομίας LAMMA
2015 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Trelleborg κατέκτησε το βραβείο με την καινοτόμο τεχνολογία της
προοδευτικής πρόσφυσης (Progressive Traction TM). Με την χορηγία
του Ινστιτούτου Αγροτικών Τεχνολόγων (IagrE) το βραβείο αυτό ανα-
γνωρίζει την εξαιρετική συμβολή της αγροτικής τεχνολογίας και των
συναφών βιομηχανιών στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι κριτές
αναγνώρισαν και βράβευσαν την προοδευτική πρόσφυση γιατί
προστατεύει το περιβάλλον και αυξάνει την καρποφορία. 
Το ελαστικό Trelleborg με την προοδευτική πρόσφυση, το οποίο πα-
ρουσιαζόταν σε κεντρικό σημείο του περιπτέρου της εταιρείας στην
έκθεση LAMMA 2015, σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε ειδικά για να αυξήσει
την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις του ελαστικού χάρη στα
διπλά του πτερύγια. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στο έδαφος και
σε διαφορετικούς χρόνους, τα διπλά πτερύγια απελευθερώνουν με-
γαλύτερη πρόσφυση όπου και όταν απαιτείται. Τα διπλά πτερύγια προ-

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ζητούν 
από τους πολιτικούς να μειώσουν τους
τελωνειακούς περιορισμούς και να εναρμονίσουν
περαιτέρω τις εμπορικές προδιαγραφές

▶

Η τεχνολογία προοδευτικής πρόσφυσης σάρωσε τα βραβεία             
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Ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάνει η κο-
ρεατική αυτοκινητοβιομηχανία Kia, η
οποία στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Σικάγο
παρουσίασε το νέο πρωτότυπο όχημα
Trail’ster. Πρόκειται για μια πρόταση η
οποία βασίζεται στο μοντέλο παραγωγής
Soul. Το Trail’ster δημιουργήθηκε στο
στούντιο σχεδιασμού της Kia στην Κα-
λιφόρνια. Εκεί έχουν σχεδιασθεί και
άλλα μοντέλα ειδικών προδιαγραφών,
όπως τα Track’ster και GT4 Stinger.
Όπως ανακοινώθηκε, το πεντάθυρο αμά-
ξωμα έχει ενισχυθεί για να δεχθεί το
επιπλέον βάρος του ηλεκτρικού κινητήρα
και της νέας μπαταρίας. Επίσης, αυξήθηκε

και η στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος,
λόγω της αφαίρεσης της σταθερής ορο-
φής. Στη θέση της μεταλλικής οροφής
τοποθετήθηκε μια υφασμάτινη, πλήρως
ανοιγόμενη οροφή. Το πρωτότυπο όχημα
εξοπλίζεται με δυο κινητήρες, έναν βεν-
ζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα,
καθώς και με αυτόματο κιβώτιο έξι τα-
χυτήτων. Ανήκει στη κατηγορία των τε-
τρακίνητων οχημάτων.
Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινη-
τήρας 1.600 κ.εκ. αποδίδει 185 ίππους
και έχει σαν αποστολή την κίνηση των
εμπρός τροχών. Ο ηλεκτρικός κινητήρας,
ισχύος 35 ίππων και με ροπή 13,5 χλγμ.,
έχει αναλάβει την κίνηση των τροχών

που βρίσκονται στον πίσω άξονα. Το
ηλεκτρικό μοτέρ αντλεί ενέργεια από
μία μπαταρία 1.2 kWh πολυμερών Ιόντων
λιθίου Li-Pol. Η μπαταριά τοποθετήθηκε
κάτω από το πάτωμα του χώρου φόρτωσης
για να εξοικονομηθεί χώρος. Η συνολική
απόδοση των δυο μονάδων παροχής
ισχύος φθάνει τους 220 ίππους και η
συνολική ροπή αγγίζει τα 38,6 χλγμ. 
Η εταιρία ανακοίνωσε ότι αυτό το σύστημα
παρέχει καλύτερη οικονομία καυσίμου
από τα συμβατικά συστήματα τετρακίνησης,
γιατί δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να
επιλέξει μεταξύ της κίνησης μόνο των
μπροστινών τροχών είτε της ενεργοβόρας
τετρακίνησης, όταν το απαιτούν οι συν-
θήκες κίνησης. 
«Το πρωτότυπο Kia Trail’ster φανερώνει
πως η μελλοντική παραγωγή του Kia
Soul, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες
της αγοράς, θα εμπλουτιστεί με μια All-
Wheel-Drive έκδοση που θα επιτρέπει
εξορμήσεις στο βουνό» δήλωσε ο Τόμ
Κέρνς, επικεφαλής σχεδιαστής του Kia
Design Center της Αμερικής.

        αυτοκινήτου Νέο πρότυπο με ηλεκτροκινητήρα από την ΚΙΑ

           καινοτομίας

στοιχεία της ACEA.
Η Volkswagen εξακολουθεί να
διατηρεί τα πρωτεία μεταξύ των
αυτοκινητοβιομηχανιών της ΕΕ,
με το μερίδιό της να ξεπερνά το
ένα τέταρτο του συνόλου της
αγοράς. Τους τζίρους τους αύ-
ξησαν όμως αισθητά και οι BMW
και Daimler. Μοναδικός εκπρό-
σωπος της γερμανικής αυτοκι-
νητοβιομηχανία που κατέγραψε
απώλειες τζίρου κατά σχεδόν
κατά 3% ήταν η Opel.

Έμφαση 
στην καινοτομία

Ζητούμενο για τον Κάρλος Γκοσν
είναι να ενισχύσουν οι αυτοκι-
νητοβιομηχανίες την καινοτομία
τους. Όπως διευκρίνισε, «ο βιο-
μηχανικός μας κλάδος έχει κα-
θήκον να σχεδιάσει πιο καθαρά,
ασφαλή και “έξυπνα” αυτοκίνητα.
Θα επενδύσουμε σε εναλλακτι-
κούς κινητήρες, όπως ηλεκτρι-

κούς, υβριδικούς, κύτταρα καυ-
σίμων και κινητήρες φυσικού αε-
ρίου». Αυτές οι κατηγορίες κινη-
τήρων καταλαμβάνουν σήμερα
πολύ μικρό μερίδιο της αγοράς.
Για παράδειγμα, το ποσοστό των
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
που πωλήθηκαν το 2014 δεν ξε-
πέρασε το 0,6% του συνόλου των
πωλήσεων.
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων
ζητούν από τους πολιτικούς να
μειώσουν τους τελωνειακούς
περιορισμούς και να εναρμονίσουν
περαιτέρω τις εμπορικές προ-
διαγραφές. 
Σε αυτό το πλαίσιο τάσσονται
ανοικτά υπέρ της σχεδιαζόμενης
Διατλαντικής Συνεργασίας στο
Εμπόριο και τις Επενδύσεις μεταξύ
ΗΠΑ και ΕΕ (TTIP), χωρίς όμως
να υπονομεύονται οι σημερινές
προδιαγραφές ασφαλείας.

(ΠΗΓΗ: Deutsche Welle) Τα πρώτα στοιχεία για το νέο μοντέλο
της Honda HR-V, που θα πωλείται στην
Ευρώπη το φθινόπωρο του 2015, έδωσε
στη δημοσιότητα η Honda, εν αναμονή
της πανευρωπαϊκής πρεμιέρας του ια-
πωνικού crossover, που θα γίνει στη
Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης
(5-15 Μαρτίου). Το νέο Honda HR-V
υπόσχεται ευελιξία MPV, προηγμένη δυ-
ναμική συμπεριφορά, επιδόσεις και οι-
κονομία. Ανήκει στην ανανεωμένη οι-
κογένεια των μοντέλων της μάρκας και
είναι ο διάδοχος του θρυλικού ομώνυμου
μοντέλου που σταμάτησε να παράγεται
πριν από εννέα χρόνια.
Προσφέρει στους επιβάτες άνετους χώ-
ρους, ενώ χάρη στο σύστημα Magic Seat
αυξάνονται τα επίπεδα ευελιξίας, όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.
Καθένα από τα διαιρούμενα 60:40 πίσω
καθίσματα προσφέρει πολλές δυνατότητες
διαμόρφωσης. Στο «Utility» mode, η
πλάτη των πίσω καθισμάτων αναδιπλώ-

νεται προς τα εμπρός, ενώ η βάση του
καθίσματος κατεβαίνει για τη δημιουργία
μιας μεγάλης, επίπεδης επιφάνειας πα-
τώματος. Στο «Tall» mode, η βάση των
πίσω καθισμάτων κλειδώνει σε κάθετη
θέση απελευθερώνοντας χώρο από το
πάτωμα μέχρι την οροφή. Στο «Long»
mode οι πλάτες των εμπρός και πίσω
καθισμάτων αναδιπλώνονται σε οριζόντια
θέση.

Χώροι και άνεση
Ο χώρος αποσκευών είναι 453 λίτρα
όταν τα πίσω καθίσματα χρησιμοποιούνται
και 1.026 λίτρα μέχρι τη γραμμή των
παραθύρων με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα. Το φαρδύ άνοιγμα της πίσω
πόρτας και το χαμηλό ύψος φόρτωσης
διευκολύνουν την φόρτωση. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νέο σύ-
στημα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας Honda
Connect, που λειτουργεί μέσω μιας
οθόνης αφής επτά ιντσών στο κέντρο

του ταμπλό. Η οθόνη με λειτουργικό σύ-
στημα Android 4.0.4, χρησιμοποιεί τις
διαισθητικές λειτουργίες αφής ενός s-
martphone. Παρέχει ταχεία και εύκολη
πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες
όπως web browsing, δελτία κυκλοφορίας,
ειδήσεις και πρόγνωση καιρού σε πραγ-
ματικό χρόνο, social media και ιντερ-
νετικούς σταθμούς μουσικής. Προβάλλει,
επίσης, πληροφορίες του οχήματος,
όπως χιλιομετρητή, οικονομία καυσίμου
και χρόνο ταξιδιού. Συγχρονίζεται με s-
martphones και λοιπές συσκευές πο-
λυμέσων μέσω MirrorLink, WiFi, Blue-
tooth, HDMI και USB.

Τεχνολογία ασφάλειας
Το πακέτο Advanced Driver Assist System,
που χρησιμοποιεί κάμερα και ραντάρ
μεσαίας εμβέλειας, ενσωματώνει ένα
πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας, μερικές
από τις οποίες είναι νέες στην κατηγορία
crossover. Το σύστημα City-Brake Active
θα τοποθετείται στάνταρ στο HR-V. Το
Honda HR-V θα διατίθεται στην Ευρώπη
μόνο με κίνηση στους εμπρός τροχούς.
Κινητήρες, ντίζελ 1.6 i-DTEC 120 ίππων
και βενζίνη 1.5 i-VTEC 130 ίππων. Και
οι δύο συνδυάζονται με εξάρι μηχανικό
κιβώτιο, ενώ ο βενζινοκινητήρας προ-
σφέρεται σε μερικές εκδόσεις και με
αυτόματο CVT με χειριστήρια αλλαγής
ταχυτήτων στο τιμόνι.

Honda HR-V: Ένα πολυαναμενόμενο comeback

                 LAMMA 2015 

σφέρουν ακόμα στο ελαστικό την δυνατότητα ελαφρύτερου αποτυ-
πώματος, εξασφαλίζοντας καλύτερη κατανομή της πίεσης με το
εξαιρετικά φαρδύ αποτύπωμα. 
Ο Piero Mancinelli, R&D Director (Σύμβουλος Έρευνας και Ανάπτυξης)
της εταιρείας Trelleborg Wheel Systems, σχολίασε σχετικά: «Στην
Trelleborg τηρούμε μια μακροχρόνια δέσμευση να βοηθούμε την
αγροτική κοινότητα να παράγει περισσότερα, με λιγότερο κόστος. Η
αναγνώριση της προοδευτικής πρόσφυσης με ενθουσιασμό, αποτελεί
μαρτυρία για τις δυνατότητες που προσφέρει στον επαγγελματία αγρότη
να επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα με τον
μέγιστο σεβασμό στο περιβάλλον. Η μεγαλύτερη αγροτική έκθεση στο
Ηνωμένο Βασίλειο, με τα βραβεία LAMMA, εκπροσωπεί τα υψηλότερα
επίπεδα τεχνολογικών καινοτομιών. Ως εκ τούτου, είμαστε πολύ ευ-
χαριστημένοι που κερδίσαμε το βραβείο αντιμετωπίζοντας τόσο ισχυρό
ανταγωνισμό».
Τα βραβεία Καινοτομιών LAMMA 2015 δόθηκαν στην έκθεση LAMMA
2015, την οποία επισκέφτηκαν περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες
από το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό. 
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Γεωργία
Ακριβείας: Μια σύγχρονη προσέγ-
γιση για την επιχειρηματική πα-
ραγωγή καπνού», που υλοποίησε
το τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαί-
δευσης και Συμβουλευτικής του
Κολεγίου Περρωτής της Αμερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής. Το
πρόγραμμα υλοποιήθηκε με πλήρη
χρηματοδότηση της Παπαστράτος
στα πλαίσια των δράσεων που
έχει αναλάβει η εταιρεία για τη
στήριξη της ελληνικής καπνοκαλ-
λιέργειας. 
Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην
εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην

παραγωγή, κοστολόγηση και προ-
στασία του περιβάλλοντος και προ-
σφέρει ένα νέο μοντέλο προσέγγισης
των αγροτών σε θέματα επιχειρη-
ματικότητας και βελτιστοποίησης
της παραγωγής με στόχο την κα-
λύτερη δυνατή ποιότητα του προ-

ϊόντος. Το πρόγραμμα παρακο-
λούθησαν συνολικά 128 επιλεγ-
μένοι παραγωγοί καπνών ανατο-
λικού τύπου από περιοχές της
Πιερίας, Δράμας και Ξάνθης, από
το Νοέμβριο 2014 έως τον Ια-
νουάριο 2015. 
Η αυλαία του προγράμματος έπεσε
στις 12 Φεβρουαρίου 2015 στις
εγκαταστάσεις του ιδρύματος, όπου
κατά τη διάρκεια της τελετής απο-
φοίτησης παρευρέθηκαν στελέχη
της Παπαστράτος, ο Πρόεδρος και
καθηγητές της Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής, του Κολεγίου
Περρωτής, φίλοι και συνεργάτες
του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Κρις Κρις «Τόστιμο!» με γεύση Μεσογειακό 
με Σκόρδο και Βασιλικό

Μπύρα ή Kaiser; 
Η απάντηση στις... οθόνες μας!

Με ένα νέο τηλεοπτικό σποτ, η αγαπημένη μπύρα KAISER βρίσκεται στον...
αέρα. Το νέο διαφημιστικό σποτ έρχεται για να δώσει την απάντηση σε
όσους είναι επιλεκτικοί, δε συμβιβάζονται στην καθημερινότητά τους και
έχουν στόχο τη δημιουργία μοναδικών στιγμών μέσα από τις επιλογές
τους. 
Αντλώντας έμπνευση από κλασικές αντρικές απολαύσεις, που λειτουργούν
ως «πειρασμοί», η νέα τηλεοπτική καμπάνια της KAISER αποδεικνύει πώς
το να είσαι επιλεκτικός επιβραβεύει! Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα
«συμβολικό» ασανσέρ που σταματάει κάθε φορά και σε άλλο όροφο-
πειρασμό. Ο πρωταγωνιστής, όμως, παρ’ όλο που προφανώς δεν απορρίπτει
καμία από αυτές τις απολαύσεις, έχει κάνει την επιλογή του και καταλήγει
στον απόλυτο προορισμό, απολαμβάνοντας KAISER σε έναν χώρο με
μοναδική θέα και καλή παρέα. Την τηλεοπτική καμπάνια δημιούργησε η
διαφημιστική εταιρεία McVictor & Hamilton, σε παραγωγή της Stefi
Productions και σκηνοθεσία των The core.

Σαράντα επτά εξωστρεφείς ελληνικές εται-
ρείες τροφίμων και ξενοδοχειακού εξο-
πλισμού συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση
GULFOOD 2015, που πραγματοποιήθηκε
στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων. 
Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από
το Enterprise Greece και το ελληνικό πε-
ρίπτερο, συνολικής έκτασης 600 τ.μ., έλαβε
θετική αξιολόγηση από τους Έλληνες εκ-
θέτες, ενώ καταγράφηκαν περισσότερες
από 2.000 επιχειρηματικές συναντήσεις
μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και των
επισκεπτών-επαγγελματιών, πολλές από
τις οποίες ανοίγουν προοπτικές για τη δυ-
ναμική διείσδυση στις πολλά υποσχόμενες

αγορές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.
Το Enterprise Greece σχεδιάζει μια σειρά
ολοκληρωμένων προωθητικών ενεργειών
για την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή

Έκθεση GULFOOD 2016, με στόχο την προ-
σέλκυση περισσότερων Ελλήνων εκθετών
και την προβολή περισσότερων ελληνικών
προϊόντων.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. δυναμικά παρούσα
στην 10η HO.RE.CA

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμ-
φιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε., με τα
Φυσικά Μεταλλικά Νερά και
Αναψυκτικά «Βίκος», έδωσε για
πρώτη φόρα το δυναμικό «πα-
ρών» στην 10η Διεθνή Έκθεση
ΗΟ.RE.CA 2015, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Metropolitan Expo. 
Σε ένα εντυπωσιακά μοντέρνο
περίπτερο υψηλών προδιαγρα-
φών, στελέχη της ΒΙΚΟΣ Α.Ε.
παρουσίασαν τα 8 νέα Φυσικά
Μεταλλικά Αναψυκτικά «Βίκος»,

αλλά και το Φυσικό Μεταλλικό
Νερό «Βίκος», σε εκπροσώπους
επιχειρήσεων τουρισμού και μα-
ζικής εστίασης, όπου και ενη-
μέρωσαν τους επισκέπτες για τη
φιλοσοφία της εταιρείας γύρω
από την ποιοτική προσέγγιση
κάθε προϊόντος της.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν
τα μοναδικά Vikos Cocktails, μια
ενέργεια που μονοπώλησε το
ενδιαφέρον τόσο στον εκθεσιακό
χώρο όσο και σε όλη την έκθεση. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για καπνοκαλλιεργητές 
σε συνεργασία με την Παπαστράτος

Το Κρις Κρις «Τόστιμο!» καινοτομεί ξανά, δημιουργώντας μια
νέα, μοναδική γευστική πρόταση εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο.

To Κρις Κρις «Τόστιμο!» Μεσογειακό, με Σκόρδο και
Βασιλικό είναι ένα σταρένιο, αφράτο ψωμί τοστ
με ελαιόλαδο, που θα κατακτήσει τους καταναλωτές. 

Δημιουργήθηκε με τη φροντίδα του Κρις Κρις, της
διεθνώς βραβευμένης μάρκας, που δεν παύει ποτέ

να ξαφνιάζει ευχάριστα τους καταναλωτές με τη
διαρκή καινοτομία, την ποιότητα και την ανώτερη

γεύση των προϊόντων της. Χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα
συστατικά και την απόλυτα ισορροπημένη γεύση του, θα αποτελέσει
μια νέα απολαυστική επιλογή για όλες τις ώρες. 

GULFOOD 2015 με γεύση από Ελλάδα
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Το ελληνικό ποδόσφαιρο διάγει
αδιαμφισβήτητα κάποιες από
τις χειρότερες μέρες του και η
κατάσταση δείχνει να έχει
εκτραχυνθεί τόσο, ώστε κανείς
δε μπορεί να δώσει μια οριστική
λύση. Ίσως ούτε καν η κυβέρ-
νηση, η οποία αφού αρχικά
έδειξε τα… δόντια της, προει-
δοποιώντας για επ’ αόριστον
αναβολή όλων των πρωτα-
θλημάτων, στη συνέχεια οπι-
σθοχώρησε θεαματικά, ανα-
κοινώνοντας τη διακοπή του
πρωταθλήματος της Σούπερ
Λιγκ για μία αγωνιστική, μέτρο
που είναι αμφίβολο αν μπορεί
να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα
στην αντιμετώπιση της συνε-
χιζόμενης κατρακύλας του δη-
μοφιλέστερου σπορ….

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

«Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι
αδύνατο να γίνουν αγώνες την
Κυριακή» ανακοίνωσε ο υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής
την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή
του με τον πρωθυπουργό. Σύμ-
φωνα με κυβερνητικούς κύκλους,
η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο
μήνυμα της κυβέρνησης προς τον
ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας,
ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες
πρωτοβουλίες για να σταματήσει
το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίσιμη
είναι η συνάντηση που θα έχει ο
κ. Κοντονής με τις διοργανώτριες
Αρχές, την προσεχή Τετάρτη, ημέρα
κατά την οποία η κυβέρνηση θα
σταθμίσει εάν έχουν γίνει βήματα
για την επίλυση του ζητήματος. 
Την ίδια ώρα, συγκεκριμένες προ-
τάσεις για την αντιμετώπιση της
αθλητικής βίας κατέθεσε η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων με επιστολή της
προς τον αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη
Πανούση και τον υφυπουργό Αθλη-
τισμού, Σταύρο Κοντονή.

Αυτό είναι, βέβαια, το τελευταίο
επεισόδιο του σίριαλ που «ανάγ-
κασε» την κυβέρνηση να λάβει τη
συγκεκριμένη απόφαση. Αρχικά,
ο υφυπουργός είχε συναντήσει
αρκετούς από τους προέδρους
των ομάδων της Super League,
κάνοντας λόγο για συνεργασία με
σκοπό την πάταξη της βίας. Ωστόσο,
φαίνεται πως οι προσπάθειες αυτές
έπεσαν στο κενό. 
Όλα ξεκίνησαν στο «Γεντί Κουλέ»,
στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον
ΠΑΟ, στις 15/2. Εκεί οι «πράσινοι»
επικράτησαν της ομάδας του Ανα-
στόπουλου, αλλά η παρουσία του
προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάν-
νη Αλαφούζου στον πάγκο της
ομάδας, σε συνδυασμό με τις μη-
νύσεις που έχει καταθέσει η ΠΑΕ
κατά του ΟΦΗ και τα αιτήματα της
για υποβιβασμό της ομάδας, έκαναν
τους οπαδούς των Κρητικών να
βγουν εκτός ελέγχου και να προ-
βούν σε επιθέσεις κατά παικτών,
παραγόντων και προπονητών του
ΠΑΟ, με αποτέλεσμα τον τραυμα-
τισμό κάποιων από αυτούς.
Το δεύτερο κατά σειρά επεισόδιο
εκτυλίχθηκε στο ματς Ολυμπια-
κού-ΠΑΟΚ, στο «Μελίνα Μερκού-
ρη», για την Volley League, και μά-
λιστα λίγα λεπτά μετά το πολεμικό
σκηνικό της Κρήτης. Το ντέρμπι

της Α1 ντύθηκε «ασπρόμαυρο» και
αυτό, σε συνδυασμό με κάποιους
έξαλλους πανηγυρισμούς των παι-
κτών του «Δικεφάλου», αλλά και
τα… προηγούμενα των οπαδών
των δύο ομάδων από το ποδό-
σφαιρο, έφεραν στο παρκέ κάδους
με σκουπίδια, μπουκάλια και άλλα
αντικείμενα.  

«Κερασάκι» 
το ντέρμπι

Το επόμενο επεισόδιο είχε έδρα
το «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο
Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον
Ολυμπιακό (22/2) στο ντέρμπι κο-
ρυφής των «αιωνίων» και η ατμό-
σφαιρα μύριζε… μπαρούτι. Ο πρό-
εδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης
Μαρινάκης, αποφασίζει να καθίσει
στον πάγκο της ομάδας και φω-
τοβολίδες εκτοξεύονται κατά εκα-
τοντάδες προς το μέρος του. Ο
προπονητής των «ερυθρολεύκων»,
Βίτορ Περέιρα, κάνει βόλτα στην
περιοχή του Παναθηναϊκού μπροστά
από τη «Θύρα 13», έρχεται σε λο-
γομαχία με οργανωμένο οπαδό

των «πράσινων» και προβαίνει σε
χειρονομίες. Περίπου 100 κου-
κουλοφόροι με λοστούς, καδρόνια
και στιλό φωτοβολίδων εισέρ-
χονται στον αγωνιστικό χώρο.
Λίγο αργότερα ο Παϊτίμ Κασάμι
δέχεται φωτοβολίδα στο χέρι με
αποτέλεσμα τρία εγκαύματα. 
«Φινάλε» στο σίριαλ και στις αμ-
φιβολίες του υφυπουργού για το
αν πρέπει να προβεί σε τόσο δρα-
στικά μέτρα, έδωσε η συνεδρίαση
του Δ.Σ. της Super League (24/2).
Ο Νίκος Μαχλάς κατηγόρησε τον
Γιάννη Αλαφούζο για αναίτια επί-
θεση σε βάρος του ΟΦΗ. Ο πρό-
εδρος του Παναθηναϊκού απάντησε
πως πρόκειται περί νομιμότητας
και όχι επί προσωπικού. Το λόγο
πήρε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξα-
πολύοντας ύβρεις και απειλές προς
τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού,
με αιτιολογία, όπως ανέφερε ο
ίδιος, την αδιαφορία των ιθυνόντων
της «πράσινης» ΠΑΕ για όσα έγιναν
στη Λεωφόρο. Τόνισε πως έμεινε
απροστάτευτος και κινδύνευσε η
ζωή του, ενώ δεν του ζήτησε

κανείς συγγνώμη. Όταν το υβρε-
ολόγιο συνεχίστηκε σε μεγαλύτερη
ένταση, ο πρόεδρος του Παναθη-
ναϊκού απάντησε με προσβολές
και τότε ο κ. Μαρινάκης φέρεται
να πέταξε ένα ποτήρι με νερό προς
τη μεριά του κ. Αλαφούζου. Μά-
λιστα, τα… σκάγια πήραν και τον
πρόεδρο του Παναιτωλικού κ.
Φώτη Κωστούλα. Στη συνέχεια,
ένας άντρας της συνοδείας του κ.
Μαρινάκη μπήκε στην αίθουσα και
γρονθοκόπησε τον αντιπρόεδρο
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πα-
λαίμαχο ποδοσφαιριστή, Βασίλη
Κωνσταντίνου. Κάπου εκεί, ο πρό-
εδρος της Λίγκας κ. Μποροβήλος
διέκοψε το Συμβούλιο με σκοπό
να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να
συνεχιστεί η διαδικασία την επόμενη
εβδομάδα. Το νομικό επιτελείο του
ΠΑΟ προχώρησε σε μηνύσεις κατά
των κ. Μαρινάκη και Καραπαππά
και του συνοδού του κ. Μαρινάκη,
ενώ η μεριά του Ολυμπιακού απάν-
τησε με «καυστική ανακοίνωση».

Το… ψάρι βρωμάει
από το κεφάλι

Όταν, λοιπόν, συμβαίνουν τέτοια
τραγελαφικά γεγονότα μέσα σε
μία αίθουσα, όπου βρίσκεται η…
καρδιά του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, με άπαντες όσους διοικούν
το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι
παρόντες και αντί συζήτησης να
πραγματοποιείται διαγωνισμός
ύβρεων, βιαιοπραγίες και απειλές,
τότε ποιος μπορεί να ζητήσει από
ένα μαινόμενο πλήθος να σταμα-
τήσει να ασκεί βία; Ποιός θα πείσει
τους οπαδούς πως αυτό που κά-
νουν δεν είναι σωστό; Αυτοί που
κάνουν τα ίδια; Το ελληνικό πο-
δόσφαιρο αργοπεθαίνει εδώ και
πολύ καιρό και όσο άδικο και φταί-
ξιμο να προσπαθούμε όλοι να ρί-
ξουμε στον οπαδισμό,  τον φανα-
τισμό και την ατιμωρησία για τα
φαινόμενα της βίας, το… ψάρι
βρωμάει από το κεφάλι και κάπως
θα πρέπει να ξεβρωμίσει…

«Κλειστόν» για τις… εντυπώσεις;
Από την επ’ αόριστον αναβολή στη διακοπή μίας αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ
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Φυτά βιομάζας:
Πραγματικές ή φρούδες
ελπίδες από την
καλλιέργεια τους; 

σελ. 17

Έπιασε δουλειά
η ειδική Επιτροπή
για τα βοσκοτόπια

σελ. 15

«Τρέχουν» στις διεθνείς
αγορές ελαιόλαδο 
και ελιές

σελ. 33

«Απάντηση» στην κρίση
οι συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις

σελ. 12

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα
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Αλλαγές στη φορολογία
των αγροτών 
προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ

σελ. 16

Τα «αγκάθια»
στο νέο καθεστώς
αδειών φύτευσης 

σελ. 13

Ο «χάρτης» της 
γεωργικής παραγωγής
στην Ευρώπη

σελ. 11

Θα ζητήσουν 
πίσω τα λεφτά της 
οικονομικής ενίσχυσης
για το εμπάργκο;

σελ. 7

20 20
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2ο Τόμος

Μια σειρά αφιερωμένη
στον βασιλιά της ΜακεδονίαςΜΑΖΙ

Μικραίνει
το «καλάθι»

για τους αγρότες

ΨΑΛΙΔΙΖΕΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2€
(ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΦ0ΡΑ 3,80 €)

σελ.4-5
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