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Τί ισχύει για τις
εκπρόθεσμες Ενιαίες
Αιτήσεις Ενίσχυσης

σελ. 9

Αλλάζει τα δεδομένα
η είσοδος Χήτου
στην Green Cola

σελ. 15

«Κλειδί» η ορθή
χρήση των γεωργικών
φαρμάκων

σελ. 16-17

Πρώτη επιλογή
των Ελλήνων
καταναλωτών
το χύμα κρασί

σελ. 34

Βέτο της Κομισιόν
στην παράταση
του «Μπαλτατζή»

σελ. 5

ΣΕΑΜ: Τεχνολογικά
«κολλημένη»
η ελληνική γεωργία

σελ. 8

Δριμύ κατηγορώ
γεωτεχνικών
κατά Αποστόλου

σελ.  6

Έλληνες αναζητούν
–επιτέλους!– 
δουλειά στο χωράφι…

σελ. 7

15
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  

στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ30
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΦΕΤΟΣ

Θ. Βώκος: 

«Να γίνουµε

ανταγωνιστικοί

και ευρηµατικοί»

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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>8

>9

«Σαφάρι»

για 1 εκατ.

ανασφάλιστα

οχήµατα

Σε στάση αναµονής

οι ιδιοκτήτες

οικιακών

φωτοβολταϊκών

>6-7

Ώρα µηδέν για

τη Ναυπηγο-

επισκευαστική

Ζώνη Περάµατος

Υπό κατάρρευση

η κατασκευή

κατοικιών

στην Ελλάδα

ΤτΕ: Συµφωνία τώρα ή… καταστροφή!

Ηχηρή προειδοποίηση από τον Γιάννη

Στουρνάρα, ξεσήκωσε πολιτική θύελλα

Το Bloomberg περιγράφει τί σηµαίνει 

η επιβολή ελέγχου κεφαλαίων

Πιο ευέλικτη

η ρύθµιση

των οφειλών

προς τη ∆ΕΗ

Τέλειωσαν
τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!

Λύση ή ρήξη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ∆ευτέρας

Στο τραπέζι ξανά το σενάριο της παράτασης του προγράµµατος

τα ψέµατα!
>6-7

Τέλειωσαν
τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!

Λύση ή ρήξη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ∆ευτέρας

Στο «τραπέζι» ξανά το σενάριο της παράτασης του προγράµµατος

τα ψέµατα!
>3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Ξεκινάει «σαφάρι» για

1 εκατ. ανασφάλιστα
οχήματα

3 Πιο ευέλικτη η ρύθμιση
των οφειλών στη ΔΕΗ

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 131 ΤΙΜΗ 2 €
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 6.2015

Όσα… παίρνειΌσα… παίρνειΌσα… παίρνειΌσα… παίρνειΌσα… παίρνει
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

σελ. 4
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η συγ-
κέντρωση που διοργανώθηκε, μέσω
του διαδικτύου, από τους υποστηρικτές
της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.
Οι περισσότεροι που σχολίασαν τη συγ-
κέντρωση των πολιτών στο Σύνταγμα,
στάθηκαν στη μεγάλη συμμετοχή της.
Υπήρξαν, βέβαια, και απόψεις επικριτικές,
από ορισμένους που ενέταξαν τη συγ-
κέντρωση στο κλίμα του εθνικού δι-
χασμού που τείνει να δημιουργηθεί στη
χώρα. Η ψύχραιμη αποτίμηση της συγ-
κέντρωσης, όμως, σε ένα μόνο συμ-
πέρασμα μπορεί να καταλήξει: επιτέλους,
«ξεσηκώθηκαν» και βγήκαν στους δρό-
μους εκείνοι που για χρόνια σιωπούν,
η πλειοψηφία του κόσμου που κάνει
τον αγώνα της, που δημιουργεί για
αυτή τη χώρα, που δεν φωνασκεί,
όπως κάνουν διαχρονικά οι μειοψηφίες
στην Ελλάδα, με στόχο πάντα τη δη-
μιουργία εντυπώσεων, αλλά και την
επιβολή των απόψεών τους. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των αν-
θρώπων που συγκεντρώθηκαν το
βράδυ της Πέμπτης στο Σύνταγμα,
πήγαν εκεί γιατί κατάλαβαν ότι δεν
μπορεί να μένουν άλλο θεατές των
εξελίξεων. Δεν μπορεί να είναι εκείνοι
που πληρώνουν τον λογαριασμό από
πράξεις φανατικών, αλλά και όλων
όσων θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα
στο παρελθόν της απομόνωσης. Προχ-
θές, έγινε μια αρχή. Μια καλή αρχή για
την πατρίδα, το λαό και τη Δημοκρατία.
Η περιφρούρηση της θέσης της χώρας
είναι θέμα όλων μας! Αυτό αν το συ-
νειδητοποιήσουν όσοι μοχθούν καθη-
μερινά, τα σχέδια των μειοψηφιών που
μας θέλουν πτωχευμένους, άφραγκους
και αποξενωμένους από την ευρωπαϊκή
οικογένεια, δεν θα περάσουν.

Έγινε
η αρχή

Πώς θα αντιμετωπίσετε
τους «εχθρούς» 
του βαμβακιού

Αυτή την εποχή τα βαμβακό-
φυτα βρίσκονται στο στάδιο
σχηματισμού των πρώτων χτε-
νιών. Από τις επιτόπιες επι-
σκέψεις γεωπόνων της ΔΑΟΚ
Π.Ε. Λάρισας διαπιστώνεται
ότι οι σχετικά χαμηλές θερ-
μοκρασίες του β’ 15ήμερου
του Μαΐου, δεν βοήθησαν την
ανάπτυξη των βαμβακόφυτων. 

σελ. 11

Δυναμική συνεργασία 
εζα – Λουξ

Την εμπορική τους συνεργασία
ανακοίνωσαν οι εταιρείες εzα
Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία

και η βιομηχανία αναψυκτικών
και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας
ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης των ελληνικών προ-
ϊόντων τους. 

σελ. 14

Νέο «καμπανάκι»
για τη χρήση γεωργικών

φαρμάκων
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
υψηλής τοξικότητας, ανάμεσά
τους και απαγορευμένα επί
σειρά δεκαετιών, αποκαλύπτει
νέα έρευνα της Greenpeace
σε δείγματα νερού και χώματος
από οπωρώνες μηλιών στην
Ελλάδα και σε ακόμα 11 ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 

σελ. 32

Το κρασί δεν καταλαβαίνει
από... κρίση!

Η Ελλάδα κυριαρχεί στις στή-
λες των διεθνών ΜΜΕ και
των οικονομικών αναλυτών.
Όμως, υπάρχει ένας αναλυτής
που προτείνει στο αναγνωστικό
του κοινό να ξεχάσει, έστω
για λίγο, την ελληνική οικο-
νομική κρίση και να ανοίξει
τα μάτια του προς τα θετικά
που έχει η χώρα –όπως το
κρασί της! 

σελ. 35

Πρόγραμμα για παραγωγή
και εμπορία προϊόντων

μελισσοκομίας 
Το Πρόγραμμα Βελτίωσης Πα-
ραγωγής και Εμπορίας των

Προϊόντων της Μελισσοκομίας
είναι τριετές, εγκρίνεται από
την ΕΕ και εφαρμόζεται στο
πλαίσιο του Καν. (ΕΚ)1308/
2013 (άρθρα 55-57) του Συμ-
βουλίου. 

σελ. 36

Προσοχή στα αγνώστου
προελεύσεως ελαιόλαδα!

Κρούσματα μη σύννομης δια-
κίνησης ελαιόλαδων, κυρίως
σε περιοχές των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, έχουν διαπιστωθεί
από τα αποτελέσματα των
ελέγχων του ΕΦΕΤ τα δύο τε-
λευταία χρόνια.

σελ. 38

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση συνεχίζεται ο
διαγωνισμός φωτογραφίας «Ελλάδα σχήμα
και χρώμα», μέσα από τον οποίο η «Παραγωγή»
παρουσιάζει τις αντιπροσωπευτικότερες συμ-
μετοχές των φίλων που συμμετέχουν. Η φω-
τογραφία αυτής της εβδομάδας, που επελέγη
προς δημοσίευση, είναι της ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΜΠΙΑ. 
Θερμά ευχαριστούμε όλους τους φίλους που
ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν σ’ αυτό το
«ταξίδι», προσφέροντας μέσα από την τέχνη
τους τη δική τους εκδοχή για την ατέλειωτη
εκδρομή μέσα από τον λόγο και την εικόνα.
Αποστολή φωτογραφιών στο: basilappas@kar-
malappa.gr (ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ).
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
www.karmalappa.gr ή www.echorama.gr και
στο 210/6813679.

Η φωτογραφία
της Εβδομάδας

Γιάννης Τασσιόπουλος
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Αλλαγές και… εκπλήξεις –όχι
και τόσο ευχάριστες– επιφυ-
λάσσει στους Έλληνες αγρότες
το φετινό ραντεβού με την Εφο-
ρία, που βρίσκεται σε εξέλιξη
για όλους τους φορολογούμε-
νους, καθώς η προθεσμία για
την υποβολή των δηλώσεων
λήγει στο τέλος του μήνα, αν
και η περιορισμένη έως τώρα
ανταπόκριση των υπόχρεων
κάνει όλες τις πλευρές να μι-
λούν με βεβαιότητα για παρά-
ταση από την πλευρά του
υπουργείου Οικονομικών. 
Η πρόσφατη διάταξη που περιλή-
φθηκε στο «μίνι» φορολογικό και
καταργεί το τεκμήριο από την ιδιό-
χρηση αγροτεμαχίων προφανώς
δεν μπόρεσε να «χρυσώσει το
χάπι» για τους κατ’ επάγγελμα
αγρότες, κτηνοτρόφους και ψα-
ράδες, οι οποίοι πλέον θεωρούνται
επιχειρηματίες και καλούνται να
πληρώσουν για το εισόδημα που
απέκτησαν το 2014 φόρο 13% από
το πρώτο ευρώ καθαρού εισοδή-
ματος, ενώ μέχρι και πέρυσι, για
το εισόδημα του 2013, οι αγρότες
φορολογούνταν με την κλίμακα
των μισθωτών, δηλαδή είχαν αφο-
ρολόγητο όριο έως και 9.500 ευρώ.
Αυτή, όμως, δεν είναι η μόνη επι-
βάρυνση, καθώς το ποσό που θα
κληθούν να καταβάλουν ως φόρο
θα είναι και προσαυξημένο κατά
27,5% λόγω προκαταβολής φόρου! 
Συγκεκριμένα, όσοι αποκτούν ει-
σόδημα από ατομική αγροτική επι-
χειρηματική δραστηριότητα θα
κληθούν φέτος να πληρώσουν
προκαταβολή φόρου που θα θε-
ωρηθεί ότι επιβάλλεται σε φορο-
λογική δήλωση που κατατίθεται
για πρώτη φορά και η οποία θα
αντιστοιχεί στο μισό του σχετικού
φόρου. 
Την ίδια ώρα, για όσους αγρότες
υποβάλλουν πράγματι για πρώτη
φορά φορολογική δήλωση η προ-
καταβολή αυτή θα υπολογιστεί

στο ¼. Θα υπάρχει, δηλαδή, προ-
καταβολή φόρου «δύο ταχυτήτων».
Αναλυτικά, στην ΠΟΛ 1120/2015
που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας
Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, με
θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων
του άρθρου 2 του Ν. 4328/2015
περί τροποποίησης των διατάξεων

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
ματος (Ν. 4172/2013)», στο σημείο
7 αναφέρεται σχετικά: «7. Περαι-
τέρω, με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 8 του άρθρου αυτού, με
τις οποίες προστέθηκε νέα παρ.34
στο άρθρο 72 του ΚΦΕ (Ν.
4172/2013), ορίζεται ότι ειδικά

κατά το φορολογικό έτος 2014 σε
όσους αποκτούν εισόδημα από
ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα το προς βεβαίωση
ποσό φόρου της παρ. 1 του άρθρου
69 περιορίζεται στο μισό, έστω
και αν δεν υποβάλλεται δήλωση
για πρώτη φορά. 
Συνεπώς, σε όσους υποβάλλουν
φορολογική δήλωση για πρώτη
φορά και ασκούν ατομική αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα, η
προκαταβολή του φόρου περιορί-
ζεται στο ¼, δηλαδή περιορίζεται
κατά ½ επειδή υποβάλλουν δήλωση
για πρώτη φορά βάσει της παρ.1
του άρθρου 69 και επιπλέον κατά

½ επειδή ασκούν αγροτική επιχει-
ρηματική δραστηριότητα». 

Επιδοτήσεις 
και αποζημιώσεις

Δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί για
τους φορολογούμενους και η φο-
ρολόγηση των επιδοτήσεων πάνω
από το ποσό των 12.000 ευρώ,
παρά τις αρχικές «δεσμεύσεις» της
κυβέρνησης ότι θα εξαιρούνται
από κάθε φορολόγηση. Ειδικότερα,
σε εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημόσιων
Εσόδων αναφέρεται ότι «ειδικά
για τους ασκούντες ατομική αγρο-
τική επιχειρηματική δραστηριότητα,
οι αγροτικές ενισχύσεις και επι-
δοτήσεις που χορηγούνται στα
πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πο-
λιτικής, περιλαμβάνονται στον
προσδιορισμό του κέρδους από
αγροτική επιχειρηματική δραστη-
ριότητα μόνο κατά το μέρος των
επιδοτήσεων και ενισχύσεων που
υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ». Το θετικό είναι,
τουλάχιστον, ότι για τον προσδιο-
ρισμό των φορολογητέων κερδών
από αγροτική επιχειρηματική δρα-
στηριότητα δεν θα λαμβάνεται υπό-
ψη κανένα ποσό αποζημιώσεων. 
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, οι
αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις
διαχωρίζονται για φορολογικούς
σκοπούς σε δυο κατηγορίες: τις
«Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης
Δαπανών» και τις «Λοιπές Επιδο-
τήσεις» (προσθετικές των εσόδων).
Σημειώνεται ότι τα εισπραττόμενα
ποσά των επιχορηγήσεων για
αγορά παγίων δεν θεωρούνται
προσθετικά στοιχεία των ακαθά-
ριστων εσόδων, δηλαδή δεν προ-
σαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης, αλλά αποτελούν
μειωτικό στοιχείο του κόστους
των νέων επενδύσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν. Επιπλέον, οι απο-
σβέσεις υπολογίζονται στην αξία
κτήσης των παγίων, αφού αφαι-
ρεθούν τα ποσά των επιχορηγή-
σεων.

Φόρος 13% από το πρώτο ευρώ και προκαταβολή δύο ταχυτήτων για τους αγρότες

Στο μεταξύ, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα αντιμετωπίζεται
φορολογικά η πρόωρη σύνταξη που λαμβάνουν οι αγρότες,
σύμφωνα με απάντηση της Γενικής Γραμματείες Δημοσίων Εσόδων
του υπουργείου Οικονομικών σε σχετική ερώτηση. 
Αναλυτικά, στην απάντηση αναφέρεται ότι η 491/1996 γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία,
ότι η χορηγούμενη στους δικαιούχους αγρότες αποζημίωση για
την πρόωρη παύση της γεωργικής τους δραστηριότητας, πρέπει
ως εισόδημα να υπαχθεί στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορία) και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται
φορολογικά. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της γνωμοδότησης, η καταβαλλόμενη
αποζημίωση στους εντασσόμενους στο κοινοτικό καθεστώς της
ενθάρρυνσης της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας αγρότες,
ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της ως αποζημίωσης, φέρει,
ως παροχή, τα εννοιολογικά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια
του εισοδήματος (σταθερή πηγή, περιοδικότητα παροχής –που
στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μηνιαία) και ως τέτοιο πρέπει
να αντιμετωπίζεται φορολογικά. Σημειώνεται, δε, ότι η παροχή
αυτή ικανοποιεί τον ίδιο σκοπό που ικανοποιεί και η σύνταξη, και
που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση εισοδήματος στους
απόμαχους της εργασίας λόγω της επέλευσης του γήρατος.

Πώς φορολογούνται οι πρόωρες συντάξεις

Όσα… παίρνει ο «άνεμος» της Εφορίας

Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφοι
και ψαράδες θεωρούνται πλέον
επιχειρηματίες και καλούνται να
πληρώσουν για το εισόδημα που
απέκτησαν το 2014 φόρο 13% από το
πρώτο ευρώ καθαρού εισοδήματος

▶
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Αδυναμία να εγκρίνει την παράταση για
έξι μήνες των Προγραμμάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης, καθώς και των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Αλιείας της περιόδου
2007-2013, επικαλέστηκε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατά τη διάρκεια συζήτησης των
εν λόγω θεμάτων στο Συμβούλιο Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., που συνε-
δρίασε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο.
Πλέον, μόνο πολιτικές αποφάσεις των αρμόδιων
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., δηλαδή του Συμ-
βουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
μπορούν να ανατρέψουν την υφιστάμενη κα-
τάσταση. Διαφορετικά, η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα πρέπει να
επιδοθεί σε διαρκή αγώνα ενάντια στον χρόνο,
προκειμένου να περισώσει όσο το δυνατόν
περισσότερα διαθέσιμα κονδύλια από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 
Αναλυτικότερα, η περίοδος προγραμματισμού
τόσο για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007-2013 –όπως του ελληνικού «Αλέ-
ξανδρου Μπαλτατζή»– όσο και για τα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα Αλιείας πρόκειται να
λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
Σχετικά με τα ΠΑΑ, η Ρουμανία, υποστηριζόμενη
από την Ελλάδα και πολλές άλλες αντιπρο-
σωπείες, τόνισε ότι η προθεσμία αυτή θα
πρέπει να αναβληθεί για 6 μήνες, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική
χρήση των πόρων στα κράτη μέλη, ιδίως εκεί-
νων που επηρεάζονται από τις δύσκολες οι-
κονομικές καταστάσεις. 
Το εν λόγω αίτημα, είχε τεθεί και σε προηγούμενα
Συμβούλια Υπουργών από σειρά κρατών-
μελών, όπως η Βουλγαρία, αλλά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή απάντησε πως θεωρεί ότι δεν έχει
τη δυνατότητα να εγκρίνει την παράταση της
επιλεξιμότητας των δαπανών. Ωστόσο, προ-
κειμένου να δείξει κάποια ευελιξία, παρουσίασε
μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, που επιτρέπει
μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά κονδυλίων
μεταξύ των αξόνων των ΠΑΑ, της τάξης του
5% αντί του 3% που ισχύει σήμερα. Επιπλέον,
προβλέπεται παράταση της προθεσμίας, εντός
της οποίας μπορούν τα κράτη-μέλη να πα-
ρουσιάσουν τις απαραίτητες μεταβολές των
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξής τους
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αντί της ισχύουσας
προθεσμίας έως τις 31 Αυγούστου. 
Βέβαια, η εν λόγω εξουσιοδοτική πράξη θα
πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο όσο και από το Ευρωκοινοβούλιο,

ενώ ήδη θεωρήθηκε ανεπαρκής από ορισμένες
αντιπροσωπείες, οι οποίες επισήμαναν πως
δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χρήσης
των κονδυλίων από τα κράτη-μέλη.

«Πάγος» και 
στο αίτημα για

τα κονδύλια αλιείας 
Με τη σειρά της η ελληνική αντιπροσωπία,
υποστηριζόμενη από αρκετά κράτη-μέλη,
ζήτησε από το Συμβούλιο Υπουργών την πα-
ράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των δα-
πανών για τα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
2007 - 2013.
Όπως ανέφερε, η δύσκολη οικονομική κατά-
σταση κατά τα τελευταία χρόνια επηρέασε την
εφαρμογή της τρέχουσας περιόδου προγραμ-
ματισμού 2007-2013 στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) και τη συγχρη-

ματοδότηση ορισμένων προγραμμάτων. Ως
εκ τούτου, ορισμένες πληρωμές δεν μπορούν
να γίνουν εγκαίρως ώστε να είναι επιλέξιμες
έως το τέλος της περιόδου, που λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2015. Για να αποφευχθεί η απώλεια
των πόρων, η ελληνική αντιπροσωπεία ζήτησε
να παραταθεί επειγόντως η περίοδος επιλε-
ξιμότητας για 6 μήνες πέρα από την τρέχουσα
ημερομηνία λήξης. 
Απαντώντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως
ανέφερε και για το θέμα της παράτασης των
ΠΑΑ, υποστήριξε την άποψη ότι δεν μπορεί
να παρατείνει την περίοδο επιλεξιμότητας των
δαπανών για το ΕΤΑ. Συγκεκριμένα, αναφε-
ρόμενη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2014, τόνισε
το γεγονός ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των υφι-
στάμενων κανόνων.

Σε μια πρώτη γενική προσέγγιση για το
θέμα της βιολογικής γεωργίας κατέληξε
το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της
Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής
του στο Λουξεμβούργο, η οποία αποτελεί
και την αφετηρία για να αρχίσουν οι
διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, όταν καταλήξει και αυτό στις
δικές του θέσεις. 
Ο Β. Αποστόλου, που μετείχε στο Συμ-
βούλιο, τόνισε καταρχήν όχι μόνο τη
σημασία της βιολογικής γεωργίας που
σηματοδοτεί την ποιότητα των προϊόντων
μας, αλλά και την ανάγκη να δοθεί ένα
μήνυμα στους παραγωγούς, στους κα-
ταναλωτές και σε όλους τους εμπλεκό-
μενους για μια νέα πολιτική κατεύθυνση
και μια νέα στρατηγική που χρειάζεται
ο τομέας ώστε να αναπτυχθεί δυναμικά.
Όπως ανέφερε, «χρειάζεται ένα σταθερό
νομικό πλαίσιο που θα προσελκύει τους
παραγωγούς και θα πείθει τους κατα-
ναλωτές, ώστε να εξασφαλίζεται η ανα-
μενόμενη προστιθέμενη αξία, απαραίτητη
για χώρες όπως η Ελλάδα. Τα χαρακτη-
ριστικά της γεωργίας μας υπαγορεύουν
τη «στροφή» στην πιστοποιημένη ποιότητα,
που θα της εξασφάλιζε ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα απέναντι σε εντατικές και
μεγάλης κλίμακας τύπους παραγωγής». 
Ο αναπληρωτής υπουργός έδωσε έμφαση
στα δύο κρίσιμα σημεία της πρότασης
κανονισμού, στο θέμα της συχνότητας
των ελέγχων και της παρουσίας μη εγ-
κεκριμένων ουσιών, θέματα που συν-
δέονται άμεσα με την αξιοπιστία του
τομέα απέναντι στους καταναλωτές. Σχε-
τικά με τους ελέγχους, υπογράμμισε την
ανάγκη να γίνονται τακτικά και υποχρε-
ωτικά, όπως ο ίδιος ο τομέας το απαιτεί.
Κατανοώντας την ανάγκη να επιτευχθεί
συμβιβασμός μεταξύ των αντικρουόμενων
απόψεων των κρατών-μελών, πρότεινε
στην Ε. Επιτροπή να καθορίσει σαφή
κριτήρια για τον ορισμό των
παραγωγών/επιχειρηματιών χαμηλής
επικινδυνότητας, για τους οποίους και
μόνο οι έλεγχοι θα μπορούσαν να έχουν
μικρότερη συχνότητα. 
Σχετικά με τις μη επιτρεπόμενες για βιο-
λογική παραγωγή ουσίες, ο αναπληρωτής
υπουργός τόνισε ότι η παρουσία τους
στα πιστοποιημένα προϊόντα δεν είναι
αποδεκτή. Δίνει επικίνδυνα μηνύματα
στους καταναλωτές και υπονομεύει τις
προοπτικές του τομέα, ο οποίος συνδέεται
με την ποιοτική υπόσταση των προϊόντων.
Ζήτησε να δίνεται η δυνατότητα στις
αρχές ελέγχου να απαγορεύουν την κυ-
κλοφορία των προϊόντων αυτών ως βιο-
λογικών. 

Συμφωνία
για τη βιολογική

Πλέον, το ΥΠΑΠΕΝ πρέπει
να επιδοθεί σε αγώνα
ενάντια στον χρόνο για να
περισώσει όσο το δυνατόν
περισσότερα κονδύλια από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

▶

Βέτο της Κομισιόν στην παράταση του «Μπαλτατζή»
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Για «μεθόδευση διάλυσης του
ΥΠΑΠΕΝ, που υπαγορεύεται
από κύκλους που έχουν ως
γνώμονα την εξυπηρέτηση
ίδιων συμφερόντων, εις βάρος
της δυνατότητας παραγωγικής
ανασυγκρότησης και ανάπτυ-
ξης της Αγροτικής Οικονο-
μίας», κάνουν λόγο οι γεω-
τεχνικοί (κτηνίατροι-γεωπό-
νοι) του Δημοσίου, οι οποίοι
με ιδιαίτερα σκληρή ανακοί-
νωση επιτίθενται στον ανα-
πληρωτή υπουργό Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Βαγ-
γέλη Αποστόλου.
Στην ανακοίνωσή τους οι γεω-
τεχνικοί αναφέρουν: «Καταγγέλ-
λουμε τον αναπληρωτή Υπουργό
για τη μεθόδευση διάλυσης του
ΥΠΑΠΕΝ, που υπαγορεύεται από
κύκλους που έχουν ως γνώμονα
την εξυπηρέτηση ίδιων συμφε-
ρόντων, εις βάρος της δυνατότητας
παραγωγικής ανασυγκρότησης
και ανάπτυξης της Αγροτικής Οι-
κονομίας. Είναι οι ίδιοι κύκλοι
που και στο παρελθόν σχεδίαζαν
και προωθούσαν την απαξίωση
των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου με στόχο την ακύρωση
των Επίσημων Ελέγχων στα τρό-
φιμα». 
Και προσθέτουν: «Αγνοεί προ-
κλητικά ο Υπουργός τον προ-
οδευτικό Νόμο 4235/14, που με
αγώνες κερδήθηκε και με τον
οποίον κατοχυρώθηκε το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ΩΣ ΜΟΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ για τους ελέγχους
στα τρόφιμα, όπως ορίζει η ενω-
σιακή νομοθεσία. Ο συνάδελφος
Υπουργός ανασύρει σκελετούς
από το χρονοντούλαπο της ιστο-
ρίας, με απόψεις και πολιτικές
που έχουν καταδικαστεί με τους
αγώνες των Γεωτεχνικών. Δη-
λώνουμε σε όλους τους τόνους
την πλήρη αντίθεσή μας με τις
συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις
του Υπουργού, που αποσκοπούν
στη συρρίκνωση του ΥΠΑΠΕΝ
και στη διάλυση του δημόσιου
χαρακτήρα των ελέγχων, όπως
χρόνια τώρα επιθυμούν οι βιο-
μηχανίες τροφίμων, οδηγώντας
στον αφανισμό της Αγροτικής Οι-
κονομίας». 
Οι γεωτεχνικοί επισημαίνουν ακό-
μα: «Το παράδοξο της υπόθεσης
είναι ότι: ενώ, ο προηγούμενος
“μνημονιακός” Υπουργός συνά-
δελφος κ. Τσαυτάρης έπραξε το
επιστημονικά και θεσμικά αυτο-
νόητο, ορίζοντας το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων ΩΣ ΜΟΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡ-
ΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ, αποτυπώνοντας
την επιλογή αυτή στον νέο ορ-
γανισμό του ΥΠΑΑΤ και ακύρωσε
τις επιθυμίες βιομηχάνων και εθε-
δόδουλων θεσμικών φερέφωνων,
ο “προοδευτικός”, “αντιμνημο-
νιακός” Υπουργός, προωθεί
ΑΚΡΩΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΕΣ». 
Και καταλήγουν: «Θέλοντας να
προστατεύσουμε τον συνάδελφο
κ. Υπουργό από την τύχη προ-
ηγουμένων Υπουργών και Γενικών
Γραμματέων, που υποστήριξαν
αντίστοιχες πολιτικές, τον καλούμε
να πάρει πίσω αυτές τις απόψεις,
διαφορετικά με τους αγώνες μας
θα τις πετάξουμε για ακόμη μια
φορά στα σκουπίδια.
Απαιτούμε να εφαρμόσει τις προ-
εκλογικές δεσμεύσεις του κόμ-
ματος του, όσον αφορά τους ελεγ-
κτικούς μηχανισμούς στα τρόφιμα,
λαμβάνοντας υπόψη την επιστη-

μονικά τεκμηριωμένη θέση μας,
σύμφωνα με την οποία:
- Το ενιαίο σύστημα ελέγχου
μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον
υπάρχει μία Κεντρική Αρμόδια
Αρχή, η οποία πρέπει να είναι το
ΥΠΑΠΕΝ, λόγω του διπλού ρόλου
του, δηλαδή της ενίσχυσης της
πρωτογενούς παραγωγής με ταυ-
τόχρονη προάσπιση των συμφε-
ρόντων του Έλληνα παραγωγού,
αλλά και της προστασίας της δη-
μόσιας υγείας και των συμφε-
ρόντων του καταναλωτή. Η χάραξη
της διατροφικής πολιτικής θα
πρέπει να είναι αποκλειστική αρ-
μοδιότητα του ΥΠΑΠΕΝ, το οποίο
έχει την πλήρη και αποκλειστική
αρμοδιότητα σε θέματα εισαγω-
γών– εξαγωγών και ενδοκοινο-
τικού εμπορίου και όχι των επο-
πτευομένων φορέων του. 
- Το ΥΠΑΠΕΝ πρέπει να έχει την
πλήρη ευθύνη για την κατάρτιση,
εποπτεία και εφαρμογή του συ-
στήματος ελέγχων, αλλά και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του. Επίσης, να έχει την ευθύνη
για τη νομοθεσία (εναρμόνιση
ενωσιακού δικαίου και έκδοση
Νόμων, Προεδρικών Διαταγμά-
των, Υπουργικών Αποφάσεων). 
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι οι
αντίστοιχες δομές (Δ/νσεις) του
ΕΦΕΤ θα πρέπει να ενσωματω-
θούν σε αυτές του ΥΠΑΠΕΝ. Μόνο
έτσι θα λειτουργήσει ένας ενιαίος
ελεγκτικός μηχανισμός που θα
επαληθεύει την προσέγγιση από
το χωράφι στο πιάτο».

Σκληρή επίθεση σε Αποστόλου
από γεωτεχνικούς

Οι κάτοχοι ή οι υπεύθυνοι παρα-
γωγικών ζώων υποχρεούνται να
αποδεικνύουν την αγορά, την κα-
τοχή και τη χορήγηση κτηνιατρικών
φαρμάκων για τα εν λόγω ζώα
για περίοδο 5 ετών από τη χορήγησή
τους, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων κατά τις οποίες τα
ζώα σφάζονται κατά τη διάρκεια
της περιόδου αυτής. Όλες οι εκτρο-
φές παραγωγικών ζώων πρέπει
να τηρούν Μητρώο Φαρμακευτικής
Αγωγής Εκτροφών (ΜΗΦΑΕ), το
οποίο θεωρείται από την αρμόδια
περιφερειακή Κτηνιατρική Υπηρεσία
και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
•ημερομηνία
•ονομασία κτηνιατρικού φαρμά-
κου
•ποσότητα
•όνομα και διεύθυνση του προ-
μηθευτή του φαρμάκου
•προσδιορισμό των υποβαλλομέ-
νων στη θεραπευτική αγωγή ζώων.
Στο ΜΗΦΑΕ καταγράφεται η οποι-
αδήποτε χορήγηση κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων είτε
ατομικά για κάποια ζώα είτε ομαδικά
με την τροφή ή το νερό, συμπερι-
λαμβανομένων των εμβολιασμών
και των αποπαρασιτώσεων. 
Κάθε φαρμακευτική αγωγή κατα-
γράφεται από τον κτηνίατρο που
εκδίδει την αντίστοιχη κτηνιατρική
συνταγή, εφόσον εφαρμόζει ο ίδιος
την αγωγή, ή από τον υπεύθυνο
κτηνίατρο της εκτροφής (εφόσον
υπάρχει) ή από τον κάτοχο/υπεύ-
θυνο των ζώων που εφαρμόζει
τη φαρμακευτική αγωγή. 
Το ΜΗΦΑΕ τηρείται χειρόγραφα
ή ηλεκτρονικά και υπογράφεται
από τον επίσημο κτηνίατρο του
δημοσίου σε κάθε έλεγχο γιατί
μόνο η επίσημη υπογραφή αποτελεί
τεκμηρίωση.

Εκλογές στην Ομάδα Παραγωγών Ελιάς & Ελαιόλαδου Αγρινίου
Την Κυριακή 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη της
Διαχειριστικής Επιτροπής της Ο.Π. Ελιάς & Ελαιόλαδου Αγρινίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
και στο πλαίσιο της συμμετοχικής λειτουργίας της Ομάδας Παραγωγών, κάτι που αποτελεί,
άλλωστε, βασική αρχή του Συνεταιριστικού Κινήματος. 
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου (Παπαϊωάννου
23), από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της
Ομάδας. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη Διαχειριστική Επιτροπή, οφείλουν το
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 12.00 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στη
γραμματεία της Ένωσης Αγρινίου (τηλ. 26410/32299). 

Υποχρεωτική 
η τήρηση ΜΗΦΑΕ
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Για μια θέση στο χωράφι 
Η εποχή που Έλληνες δεν ανα-
ζητούν πλέον μαγικές λύσεις
έφτασε. Η επίπλαστη ευημερία
των τελευταίων ετών που απο-
μάκρυνε τον πρωτογενή τομέα
παραγωγής από τις επιλογές
εργασίας των ανθρώπων, ως
κάτι υποδεέστερο, έχει παρέλθει
και αυτό φαίνεται. Προ τριετίας,
τα κανάλια βοούσαν στην εί-
δηση ότι ελάχιστοι Έλληνες
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
ενός Συνεταιρισμού που ανα-
ζητούσε εργάτες για την περίοδο
της συγκομιδής και σήμερα,
πλέον, συμβαίνει το αντίθετο.

Της ANNΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Μια διαφωνία του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Γιάννουλης, στη Λά-
ρισα, με τους εργάτες γης που
απασχολούσε, στάθηκε η αφορμή
για να δεχθούν περίπου 400 αι-
τήσεις για εργασία από Έλληνες
όλων των ηλικιών και επαγγελ-
μάτων. Όπως εξηγεί στην «Πα-
ραγωγή» ο πρόεδρος του Συνε-
ταιρισμού, κ. Δημήτρης Λεωνι-
δάκης, στις αρχές του μήνα και
ενώ οι εργάτες τους δούλευαν
κανονικά στα χωράφια, αποφά-
σισαν να προχωρήσουν σε στάση
εργασίας, διεκδικώντας επτάωρη
εργασία, από οκτάωρη που είχαν
συμφωνήσει, με τα ίδια χρήματα,
το εργόσημο των 30 ευρώ. 
Τότε, αν και διστακτικά στην αρχή,
έβαλαν αγγελία σε τοπική εφημε-
ρίδα ζητώντας εργάτες. Μέσα στις
3 πρώτες μέρες προσήλθαν στον
Συνεταιρισμό 250 άνθρωποι που
έψαχναν δουλειά, ενώ ο αριθμός
μέχρι σήμερα έχει φτάσει τους
450. Το 90% αυτών είναι Έλληνες
κάθε ηλικίας και μορφωτικού επι-
πέδου. «Αυτή στιγμή απασχολούνται
περίπου 40 άτομα για εργασίες
όπως σκάλισμα και αραίωμα. Σύν-
τομα όμως ξεκινά η συγκομιδή
και πιστεύουμε πως περίπου 80-
100 άτομα θα μπορέσουν να κάνουν
κάποια μεροκάματα», σημειώνει
ο κ. Λεωνιδάκης, εκτιμώντας, πα-

ράλληλα, πως «δεν πρέπει να πα-
νηγυρίζουμε για το αυτονόητο». 
Σημειώνει πως αν και τα τελευταία
χρόνια οι Έλληνες εργάτες ήταν
πολύ λίγοι, το χωράφι είναι μεγάλο
«σχολείο», καθώς είναι κοπιαστική
δουλειά και τα χρήματα που κερ-
δίζονται από εκεί, αποκτούν μεγάλη
αξία. «Παράλληλα, αυτά τα χρήματα,
δεν θα φύγουν στο εξωτερικό, θα
πέσουν και πάλι στην τοπική οι-

κονομία, οι εργάτες αυτοί θα ψω-
νίσουν με αυτά τα χρήματα», ση-
μειώνει ο κ. Λεωνιδάκης για ανα-
λογιστεί στη συνέχεια το τί θα γι-
νόταν εάν εφαρμοζόταν η ίδια πρα-
κτική και σε περιοχές με μεγαλύ-
τερους Συνεταιρισμούς. Άλλωστε,
ήδη, μεγάλος Συνεταιρισμός της
περιοχής έχει ζητήσει τα στοιχεία
όσων έκαναν αίτηση στον Α.Σ.
Γιάννουλης για να προσλάβουν

κόσμο από τους αιτούντες. 
«Μπορεί οι εργάτες αυτοί να μην
είναι τόσο έμπειροι, αλλά υπάρχει
θέληση και καλύτερη επικοινωνία»,
σημειώνει ο κ. Λεωνιδάκης. 

Άλλαξε το σκηνικό
και στη Bέροια

Πριν από 3 χρόνια περίπου, η Ve-
nus Growers, ένας από τους με-
γαλύτερους Συνεταιρισμούς της
χώρας, με έδρα τη Βέροια, ανα-
ζήτησε εργάτες για τα χωράφια
της. Τότε, είχε γίνει ντόρος με το
πόσοι λίγοι ήταν οι Έλληνες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του Συνεταιρισμού. 
Σήμερα, σιγά-σιγά το σκηνικό αλ-
λάζει. Ακόμα κι αν δεν συρρέουν
για να δουλέψουν στα χωράφια
του Συνεταιρισμού, υπάρχει μεγάλη
ζήτηση για μια θέση στα συνε-
ταιριστικά κονσερβοποιία τους.
Φέτος είναι ιδιαιτέρως αυξημένος
ο αριθμός των αιτήσεων για ερ-
γασία 2 μηνών στα μεταποιητήρια.
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ
και καιρό και όσοι προσληφθούν
θα πιάσουν δουλειά στα τρία συ-
νεταιριστικά εργοστάσια από τις
10 Ιουλίου. Οι εποχικές θέσεις
εργασίας φτάνουν τις 1.800. 

Γιατί είναι ακόμα
«μακριά» τα χωράφια
Κατά τον σύμβουλο της Venus
Growers, κ. Χρήστο Γιαννακάκη,
ο λόγος που ακόμα δεν υπάρχουν
πολλοί υποψήφιοι για δουλειά
στα χωράφια είναι πολύ απλός:
Δεν υπάρχει οργάνωση. Δεν υπάρ-
χει οργανωμένο σύστημα υπο-
βολής αιτήσεων για δουλειά στα
χωράφια και έτσι οι όποιοι εν-
διαφερόμενοι δεν ξέρουν που να
ψάξουν, που να απευθυνθούν.
«Θα πρέπει να στηθεί ένα γραφείο
ευρέσεως εργασίας για τους ερ-
γάτες γης στους δήμους, να γί-
νονται αιτήσεις μέσω ΚΕΠ, να
υπάρχει ένα σύστημα συγκέν-
τρωσης αιτήσεων», υπογραμμίζει
ο κ. Γιαννακάκης. 
Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής,
οι μεγάλοι Συνεταιρισμοί βασί-
ζονται στους μετακλητούς εργάτες
γης. Άλλωστε, το υπάρχον σύ-
στημα για την απασχόληση των
ατόμων αυτών αναμένεται να
βελτιωθεί άμεσα. 
Με την ψήφιση του νέου νόμου
για την ιθαγένεια, θα μειωθεί το
κόστος απασχόλησής τους και
θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. 

Η κρίση ωθεί τους Έλληνες πιο κοντά στη γη
και στον πρωτογενή τομέα ▶



Ο εκσυγχρονισμός της ελλη-
νικής γεωργίας θα μπορούσε
να συμβάλει σημαντικά στη
μείωση του κόστους παραγω-
γής, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), ανα-
φέροντας ότι οι καθυστερήσεις
και τα προβλήματα στην υλο-
ποίηση των ευρωπαϊκών επι-
δοτούμενων προγραμμάτων,
έχουν διευρύνει το τεχνολογικό
χάσμα με άλλες ανταγωνίστριες
χώρες. 
«Για παράδειγμα, στην Ισπανία σή-
μερα, σχεδόν το 40% της συγκο-
μιδής ελιάς γίνεται με μηχανικά
μέσα, με αποτέλεσμα το κόστος
συγκομιδής να ανέρχεται σε τέσ-
σερα λεπτά ανά κιλό ελαιολάδου,
όταν στη χώρα μας φτάνει το 1,5
ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά
–στο πλαίσιο συνάντησης με εκ-
προσώπους του Τύπου– ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου, Σάββας
Μπαλουκτσής, προσθέτοντας πως
«στην Ελλάδα συνεχίζεται από
τους Έλληνες αγρότες η χρησι-
μοποίηση τεχνολογικώς ξεπερα-
σμένων μηχανημάτων, που τους
επιβαρύνουν οικονομικά, αφού
έχουν χαμηλή απόδοση, μεγάλη
κατανάλωση καυσίμων και χρει-

άζονται συχνά συντήρηση και επι-
σκευές». Μιλώντας ειδικά για την
περίπτωση των γεωργικών ελ-
κυστήρων, είπε ότι από τους
180.000 που κυκλοφορούν, το
55,9% είναι ηλικίας από 26-40
ετών, δηλαδή τρακτέρ που μπήκαν

στην αγορά πριν το 1989. 
Κατά τη γνώμη του κ. Μπαλουκτσή,
η επιβράδυνση του ρυθμού εκμη-
χάνισης της γεωργίας οφείλεται
στην καθυστέρηση υλοποίησης
των σχεδίων βελτίωσης που πε-
ριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα

Αγροτικής Ανάπτυξης και σχετί-
ζονται με τον εκσυγχρονισμό των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη
λανθασμένη νοοτροπία των αγρο-
τών πως μπορούν να ενισχύσουν
το εισόδημά τους κυρίως μέσω
των επιδοτήσεων, την έλλειψη
φορολογικών κινήτρων για την
αντικατάσταση του υπάρχοντος
στόλου των γεωργικών μηχανη-
μάτων και γενικότερα την απουσία
μέχρι σήμερα, ενός εθνικού προ-
γράμματος που να στοχεύει στην
ανανέωσή του. Συγκεκριμένα, για

τα σχέδια βελτίωσης του υφιστά-
μενου Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013, εκτίμησε
ότι «από τα κονδύλια ύψους πε-
ρίπου 1 δισ. ευρώ που προβλέ-
πονταν, δεν θα απορροφηθούν τε-
λικώς ούτε τα μισά». 

ΚΤΕΟ για τα αγροτικά
Από την πλευρά του, ο αντιπρό-
εδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης
Χίγκας, αναφέρθηκε στην ανάγκη
να υπάρξει και για τα γεωργικά
μηχανήματα περιοδικός τεχνικός
έλεγχος (ΚΤΕΟ) προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση
και κυκλοφορία τους, όπως ισχύει
σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. «Η
παντελής έλλειψη ελεγκτικών δια-
δικασιών για την καταλληλότητα
ενός μηχανήματος», είπε, «οδηγεί
στην κυκλοφορία γεωργικών μη-
χανημάτων που είναι επικίνδυνα
στον χειρισμό τους, ρυπαίνουν το
περιβάλλον και βλάπτουν τη δη-
μόσια υγεία. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ελληνικής Αστυνομίας,
μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια
έχουν δηλωθεί περισσότερα από
200 σοβαρά ατυχήματα εξαιτίας
αγροτικών μηχανημάτων, εκ των
οποίων πλέον των 100 ήταν θα-
νατηφόρα».
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Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «15 Χορτοκοπτικά και 30
Ψεκαστήρες»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 20 Ιουλίου 2015.
3. Τα Δώρα: Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 15 Χορτοκοπτικά και 30 Ψεκαστήρες,
τα οποία θα κερδίσουν 45 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε σαράντα πέντε φύλλα (45) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 20 Ιουλίου 2015, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ».
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στον 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 26 Ιουλίου 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 διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες
και λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της 20ης Ιουλίου 2015,
σε περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία

της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοι-
νωθούν 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 νικητέςτου 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 15 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ 30 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

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

Ο ΣΕΑΜ θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει και για
τα γεωργικά μηχανήματα περιοδικός τεχνικός
έλεγχος (ΚΤΕΟ) προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ασφαλής χρήση και κυκλοφορία τους

▶

Τεχνολογικά «κολλημένη»
η ελληνική γεωργία



Τί ισχύει για τις εκπρόθεσμες
Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης
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Η εμπρόθεσμη υποβολή της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
2015 έληξε στις 15 Ιουνίου
και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει
τους δικαιούχους για τα όσα
προβλέπονται σχετικά με την
υποβολής της ΕΑΕ μετά την
καταληκτική ημερομηνία. 
Δεδομένου ότι η υποβολή της ΕΑΕ
2015 αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για κατανομή των νέων
δικαιωμάτων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2015-2020, κα-
λούνται όσοι παραγωγοί δεν έχουν
υποβάλει ακόμη Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης να σπεύσουν είτε στις
πύλες εισαγωγής και υποβολής
των αιτήσεων είτε μέσω της on-
line εφαρμογής υποβολής, προ-
κειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους για το έτος 2015, λαμβάνον-
τας υπόψη τα ακόλουθα σχετικά
με τις μειώσεις που επιφέρει η
εκπρόθεσμη υποβολή της ΕΑΕ
2015: 
α) Της αίτησης ενίσχυσης, συνε-
πάγεται μείωση των ποσών που
ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε
δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση,
εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμ-
πρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη
ημέρα. 
β) Της αίτησης χορήγησης δι-

καιωμάτων ενίσχυσης, συνεπά-
γεται μείωση των ποσών που πρέ-
πει να καταβληθούν κατά το συγ-
κεκριμένο έτος σε σχέση με τα
δικαιώματα ενίσχυσης που πρό-
κειται να χορηγηθούν στον δι-
καιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη
ημέρα. 
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποι-
νές δεν επιφέρουν καμία μείωση
στον αριθμό των δικαιωμάτων
της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει
ο γεωργός, παρά μόνο στα δι-
καιούμενα ποσά για το τρέχον
έτος ενίσχυσης. 
Τέλος, σε περίπτωση καθυστέρη-
σης μεγαλύτερης των 25 ημερο-

λογιακών ημερών (δηλαδή υπο-
βολής της αίτησης μετά την Πα-
ρασκευή 10 Ιουλίου 2015), η αίτηση
θεωρείται απαράδεκτη. 
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Άμεσων Ενισχύσεων του
ΟΠΕΚΕΠΕ θα κλείσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ στις 11 Ιουλίου
2015. 
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω
της on-line εφαρμογής του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ θα είναι δυνατή έως 30 Ιου-
νίου 2015, έτσι ώστε να συμπε-
ριληφθούν στον κεντρικό μηχα-
νογραφικό έλεγχο αποσφαλμά-
τωσης, που θα πραγματοποιηθεί
από 1-10/7/2015. 
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Ψεκαστήρες

Τo Σάββατο 27 Ιουνίου στην
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Σκοτσέζικο ντους για 
το αγροτικό εισόδημα

Αύξηση 8,6% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτη-
νοτροφία (δηλαδή έσοδα χωρίς επιδοτήσεις) του Απριλίου 2015, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου του προηγούμενου έτους, έναντι
μείωσης 2,4% που είχε καταγραφεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών
του 2014 προς το 2013, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη Τρίτη. 
Ωστόσο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2015, ο Γενικός Δείκτης
Τιμών Εκροών τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 3,2%, έναντι πτώσης 3,5% που
παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2014. 
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2014 - Απριλίου 2015,
σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2013 - Απριλίου
2014, ενισχύθηκε κατά 0,4%, έναντι ανόδου 0,6%, που σημειώθηκε κατά
τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα. 
Το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών (δηλαδή τα έξοδα) στη
Γεωργία-Κτηνοτροφία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου
2014, υποχώρησε κατά 1,7%, έναντι μείωσης 2,5%, που σημειώθηκε κατά
την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το 2013. 
Σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2015, ο Γενικός Δείκτης Τιμών
Εισροών τον Απρίλιο σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,1%, έναντι αύξησης
0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του
2014.
Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2014 - Απριλίου 2015 για
τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισροών, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δω-
δεκαμήνου Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,3%, έναντι
υποχώρησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δω-
δεκάμηνα.



Ημερολογιο ΚαλλιεργΗτΗ 20/6  –  26 /6 /2015

Μήνας συγκομιδής των χειμωνιάτικων σιτηρών, με τη σίκαλη πρώτη
και το σιτάρι τελευταίο (μαλακό και σκληρό) και με υγρασία συγκομιδής
13-14%. Εποχή αντιμετώπισης της καρπόκαψας στα μηλοειδή και ενίοτε
και των δευτερογενών εχθρών τους (φυλλορύκτης, αφίδες, κοκκοειδή).
Περίοδος που επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις στην πατάτα, εφόσον
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της σε νερό. Κατάλληλες συνθήκες συγκομιδής
και αποθήκευσης της πατάτας που φυτεύτηκε τον χειμώνα ή και στις
αρχές της άνοιξης.

10 παραγωγή
www.paragogi.net
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Ο Ιούνιος είναι ο μήνας συγκομιδής
των χειμωνιάτικων σιτηρών στη χώρα
μας, με τη σίκαλη (βρίζα) να συγκομίζεται
πρώτη, πριν την πλήρη ωρίμανσή της
(στάδιο που το φυτό λαμβάνει το χρώμα
του άχυρου), επειδή ο σπόρος «τινάζει»
κι αυτό γιατί δεν καλύπτεται πλήρως
από τα περιβλήματά του, με αποτέλεσμα
οι αποδόσεις της καλλιέργειας να μει-
ώνονται σημαντικά. Το κριθάρι ακο-
λουθεί γιατί είναι πρωιμότερο του σι-
ταριού και από τις 15 Ιουνίου και μετά
(ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και
κυρίως των τιμών της θερμοκρασίας)
αρχίζει και η συγκομιδή των ποικιλιών
μαλακού και σκληρού σιταριού. 

Σημειώνεται ότι η συγκομιδή πρέπει
να γίνεται όταν η υγρασία του σπόρου
έχει κατέβει στο 13-14% (ο σπόρος
δεν χαράζεται με το νύχι) και επειδή ο
σπόρος μπορεί να αποθηκευθεί με
ασφάλεια για σημαντικό χρονικό διά-
στημα χωρίς τον κίνδυνο να ανάψει
και να μουχλιάσει. 
Προσοχή απαιτείται από τους παρα-
γωγούς, ώστε στον αποθηκευτικό
χώρο (σιλό συνήθως) να επικρατούν
δροσερές (ήπιες) θερμοκρασίες και ο
χώρος να αερίζεται επαρκώς και να
έχει απεντομωθεί με τη χρησιμοποίηση
των κατάλληλων, εγκεκριμένων εν-
τομοκτόνων αποθηκών. 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος

ΠATATA
Η άρδευση είναι μια καλλιεργητική φροντίδα
ιδιαίτερης σημασίας για την πατάτα κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξής της, επειδή
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις τελικές
της αποδόσεις. 
Τίθεται σε γνώση των παραγωγών ότι στα
πρώτα στάδια ανάπτυξης της φυτείας η
υπερβολική εδαφική υγρασία είναι ανε-
πιθύμητη, γιατί δημιουργεί συνθήκες ανά-
πτυξης πολλών παθογόνων, ενώ, αντίθετα,
η έλλειψη του νερού προκαλεί καθυστέρηση
στην ομαλή ανάπτυξη των φυτών. Προσοχή
πρέπει να δίνεται, επίσης, από τους καλ-
λιεργητές κατά την ανάπτυξη των κονδύλων,
γιατί τότε οι φυτείες έχουν μεγαλύτερες
ανάγκες σε νερό. 
Στις περιοχές που η φύτευση της πατάτας
έγινε τέλος του χειμώνα έως αρχές της
άνοιξης αρχίζει η συγκομιδή, η οποία
ξεκινά όταν κιτρινίσουν τα φύλλα. Ενη-
μερωτικά αναφέρομε ότι για τη συγκομιδή,
για λόγους μείωσης του κόστους, χρησι-
μοποιούνται οι πατατοεξαγωγείς. 
Γνωστοποιείται ότι μετά τη συγκομιδή
είναι απαραίτητη η σωστή αποθήκευση
των κονδύλων, με στόχο την αποφυγή
προσβολών από τις ασθένειες των απο-
θηκών, καθώς και η αποφυγή της υπο-
βάθμισης της ποιότητας και του πρασινί-
σματος των κονδύλων. Επίσης, ο χώρος
αποθήκευσης πρέπει να είναι σκοτεινός,
καλά αεριζόμενος, με θερμοκρασία που
να κυμαίνεται στους 6-8 βαθμούς Κελσίου
και σχετική υγρασία κοντά στο 80%. Ιδι-
αίτερη φροντίδα χρειάζεται για την απο-
θήκευση του πατατόσπορου που θα χρη-
σιμοποιηθεί ως πολλαπλασιαστικό υλικό,
επειδή επιβάλλεται να φυλάσσεται σε
φωτεινό περιβάλλον, που εξασφαλίζει
υψηλή βλαστική ικανότητα.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ 
(Μηλιά - Αχλαδιά)
Εποχή αντιμετώπισης της καρπόκαψας
στα μηλοειδή και εφόσον συλληφθεί
σημαντικός αριθμός ατόμων (του εντόμου)
στις παγίδες. Συνιστάται η καταπολέμησή
της με την εφαρμογή των κατάλληλων,
εγκεκριμένων εντομοκτόνων και στις
περιπτώσεις που γίνει προσθήκη στο
διάλυμα του εντομοκτόνου και θερινού
λαδιού, θα βελτιώσει την κάλυψη, θα
καταστείλει την εκκόλαψη των αυγών
και θα βοηθήσει παράλληλα και συν-
δυαστικά και στην αντιμετώπιση της
ψύλλας και των ακάρεων. 
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση αποκλειστικά
θερινού λαδιού, χωρίς άλλο εντομοκτόνο,
γίνεται μόνο όταν έχουμε χαμηλούς
πληθυσμούς του εντόμου ή ιστορικού
του δενδρώνα χωρίς ζημιές. 
Σημειώνεται ότι πολλές φορές χρειάζεται
επανάληψη του ψεκασμού με το κατάλ-
ληλο σκεύασμα (συνήθως 7-14 ημέρες
μετά τον πρώτο) που εξαρτάται από την
υπολειμματική του διάρκεια, την ένταση
της προσβολής και το ιστορικό της φυ-
τείας. Στην περίπτωση επανάληψης του
ψεκασμού, θα πρέπει να προτιμηθεί εν-
τομοκτόνο με διαφορετικό αριθμό ομάδας
ανθεκτικότητας. 
Επισημαίνεται ότι για την προστασία των
ωφέλιμων εντόμων θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται μόνο πυρεθρινοειδή κατά
τον πρώτο ψεκασμό και όταν παρου-
σιάζονται σοβαρές προσβολές από εξάρ-
σεις δευτερογενών εχθρών, όπως οι
φυλλορύκτες, οι αφίδες ή τα κοκκοειδή
να γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση
με εντομοκτόνο δραστικό (για τους δευ-
τερεύοντες εχθρούς) ή μίγμα κατάλληλων,
εγκεκριμένων εντομοκτόνων. 



Αυτή την εποχή τα βαμβακό-
φυτα βρίσκονται στο στάδιο
σχηματισμού των πρώτων χτε-
νιών. Από τις επιτόπιες επι-
σκέψεις γεωπόνων της ΔΑΟΚ
Π.Ε. Λάρισας διαπιστώνεται
ότι οι σχετικά χαμηλές θερμο-
κρασίες, που επικράτησαν το
δεύτερο 15ήμερο Μαΐου, δεν
βοήθησαν την ανάπτυξη των
βαμβακόφυτων. 
Αποτέλεσμα είναι η οψίμιση της
παραγωγής περίπου κατά μία βδο-
μάδα σε σχέση με τα δεδομένα
προηγούμενων ετών στην Π.Ε.
Λάρισας. Επίσης, μέχρι στιγμής
δεν έχουν διαπιστωθεί ανησυχητικοί
πληθυσμοί άλλων εχθρών (αφίδες,
θρίπας, λύγκος, ακάρεα κ.ά.).

Συστάσεις - 
καλλιεργητικές

πρακτικές
Οι βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει
να εφαρμόζουν ορθολογική αζω-
τούχο λίπανση και άρδευση (πο-
σότητα νερού και αριθμός αρδεύ-
σεων) και να εφαρμόζουν καλ-
λιεργητικά μέτρα που αποσκοπούν
στην πρωίμιση της παραγωγής. 
Στα αρχικά στάδια, οι εντομολογικές
προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από
το πράσινο σκουλήκι είναι συνήθως
τοπικές και περιορισμένης έκτασης,
γεγονός που σημαίνει, ότι ακόμη
και στο ίδιο βαμβακοχώραφο, το
ποσοστό προσβολής από το έντομο
μπορεί να διαφέρει σημαντικά από
σημείο σε σημείο. Γι’ αυτόν τον
λόγο, η ανάγκη για χημική επέμβαση
πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά
σε επίπεδο κάθε χωραφιού, καθώς
στην παρούσα χρονική περίοδο
εγκαθίστανται τα ωφέλιμα έντομα
στις βαμβακοκαλλιέργειες, που η
εξόντωσή τους είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε δευτερογενείς εξάρσεις
τετράνυχου, αφίδων ή άλλων εν-
τομολογικών εχθρών. 
Συστήνεται στους παραγωγούς
από το επόμενο διάστημα να βρί-
σκονται σε αυξημένη ετοιμότητα

και να επιθεωρούν τακτικά τις
βαμβακοφυτείες τους, προκειμένου
να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν
εντομολογικές προσβολές, έτσι
ώστε να είναι εφικτή η αποτελε-
σματική αντιμετώπισή τους, με το
μικρότερο οικονομικό και περι-
βαλλοντικό κόστος.

Λύγκος
Επειδή στις προτιμότερες βαμβα-
κοφυτείες έχει ξεκινήσει ο σχη-

ματισμός των πρώτων χτενιών,
οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν
τις καλλιέργειές τους σε εβδομα-
διαία βάση για τυχόν προσβολές
από λύγκο που προσβάλει τα νεαρά
χτένια, τα οποία φέρουν μικρά
μαύρα στίγματα, συρρικνώνονται,
καφετιάζουν και τελικά πέφτουν,
ενώ τα μεγάλα προσβεβλημένα
χτένια δίνουν λουλούδια που δύ-
σκολα γονιμοποιούνται. 
Επίσης, ο λύγκος τρέφεται και κα-

ταστρέφει τους ακραίους οφθαλ-
μούς των βαμβακοφύτων, δημι-
ουργώντας θαμνώδη φυτά και ευ-
νοώντας τη βλαστική ανάπτυξη
που οδηγεί σε οψίμιση και μείωση
της παραγωγής. Ο έλεγχος συνι-
στάται να είναι πιο συχνός στα
αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με
καλλιέργειες μηδικής, καθώς η
πιθανότητα μετανάστευσης του
λύγκου από τη συγκομιζόμενη μη-
δική προς το βαμβάκι είναι πολύ
μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες
καλλιέργειες. Το κατώτερο όριο
επέμβασης για τον λύγκο είναι τα
5 άτομα ανά 100 φυτά κ.μ.ο. 

Πράσινο και ρόδινο
σκουλήκι

Οι παραγωγοί που έχουν τοποθε-
τήσει φερομονικές παγίδες στα
χωράφια τους για την παρακο-
λούθηση του πράσινου και ρόδινου
σκουληκιού, θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι οι συλλήψεις ενήλικων

(πεταλούδων) στις φερομονικές
παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο
για την εφαρμογή χημικής επέμ-
βασης. Οι φερομονικές παγίδες
βοηθούν στον προσδιορισμό της
ακριβούς περιόδου αλλαγής των
γενεών του πράσινου και του ρό-
δινου σκουληκιού και σε συνδυα-
σμό με τον επιτόπιο έλεγχο συμ-
βάλλουν στον προσδιορισμό της
χρονικής στιγμής για επέμβαση.
Σε καμία περίπτωση οι φερομονικές
παγίδες δεν αποτελούν μέσο εκτί-
μησης του ύψους της προσβολής,
αλλά είναι σημαντικό εργαλείο
εκτίμησης του κινδύνου.
Η σοβαρότητα της προσβολής είναι
συνάρτηση: 
8 Του αριθμού και της ηλικίας
των ζωντανών προνυμφών (σκου-
ληκιών) που διαπιστώνονται από
τις επιτόπιες επισκέψεις στους
αγρούς και
8 του σταδίου ανάπτυξης της
καλλιέργειας.
Ουσιαστικό κριτήριο για την από-
φαση λήψης ή όχι μέτρων αντι-
μετώπισης είναι μόνο τα αποτε-
λέσματα των επιτόπιων δειγμα-
τοληψιών στα όργανα των φυτών
(χτένια, άνθη, καρύδια). 
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η
δράση του πράσινου και του ρό-
δινου σκουληκιού, στο βλαστικό
στάδιο που βρίσκονται αυτή τη
χρονική περίοδο οι βαμβακοκαλ-
λιέργειες, μπορεί να αναχαιτιστεί
από τη δραστηριότητα των ωφέ-
λιμων εντόμων που έχουν εγκα-
τασταθεί και που είναι χρήσιμα
στις επόμενες και πιο καταστρε-
πτικές γενεές. Γι’ αυτό, καλούνται
οι παραγωγοί να μην προβαίνουν
σε χημική επέμβαση «προληπτικά»,
αφού τα ωφέλιμα έντομα που πα-
ρατηρούνται από τους επιτόπιους
ελέγχους είναι «σύμμαχοι» μας
στην καταπολέμηση του πράσινου
και ρόδινου σκουληκιού.
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Πώς θα αντιμετωπίσετε
τους «εχθρούς» του βαμβακιού

Εφόσον απαιτηθεί χημική καταπολέμηση, τότε αυτή πρέπει να διενεργείται με
εντομοκτόνα εκλεκτικής δράσης (π.χ. Bacillusthuringiensis, Diflubenzuron,
Spinosad, Emamectinbenzoate, Chlorantraniliprole), που είναι φιλικότερα προς
τα ωφέλιμα έντομα. 
Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική
απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης
στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών καθώς και για
λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις
της καλλιέργειας. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρα-
σκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας
επέμβασης και συγκομιδής, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή
δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την
ετικέτα. Όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Χημική καταπολέμηση

Συστήνεται
στους
παραγωγούς
από το επόμενο
διάστημα να
βρίσκονται σε
αυξημένη
ετοιμότητα και
να επιθεωρούν
τακτικά τις
βαμβακοφυτείες
τους
προκειμένου να
διαπιστώνουν
έγκαιρα τυχόν
εντομολογικές
προσβολές

▶

(ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας και
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας).



«Απρόσμενα υψηλός ήταν ο
αριθμός των ελληνικών προ-
ϊόντων που βραβεύθηκαν φέτος
στην 11η ετήσια απονομή βρα-
βείων γεύσης και ποιότητας
από το International Taste &
Quality Institute (ITQI), με
έδρα τις Βρυξέλλες» όπως ση-
μειώνεται σε ενημερωτικό έγ-
γραφο του Γραφείου Οικονο-
μικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων της ελληνικής πρεσβείας
στις Βρυξέλλες. 
Πρόκειται για διεθνή Οργάνωση,
με την οποία συνεργάζονται 16
διεθνείς και εθνικές ομοσπονδίες
σεφ και σομελιέ (κυρίως από την
Ευρώπη και συγκεκριμένα από τη
Γαλλία, τη Βρετανία, την Ελλάδα,
τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία,
τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Ολλαν-
δία, την Πορτογαλία, την Τουρκία,
αλλά και διευρωπαϊκές και διεθνείς
Ομοσπονδίες, όπως οι Euro-Toques,
World Master Chefs Society, Nordic
Chefs Association και Associationde
la Sommellerie Internationale).
Από τα προϊόντα που υποβάλλονται
σε δοκιμασία, επιλέγεται περίπου
το 60% και βραβεύεται με διακρίσεις
ενός, δύο ή τριών αστέρων, ανά-
λογα με τα αποτελέσματα των γευ-
στικών δοκιμών. 
Συγκεκριμένα, από τη χώρα μας
βραβεύθηκαν για φέτος, στην εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα, τα ακόλουθα 109 προ-
ϊόντα (έναντι 40 προϊόντων το
2014):
3 Έξτρα Παρθένα Ελαιόλαδα Άξιον
Εστί «Dione» (βιολογικό), «Infinity»,
«Liquid Gold», και τα τρία ΠΓΕ Λα-

κωνίας από την εταιρεία Άξιον Εστί
Commerce Ltd. (Πειραιάς, από 2
αστέρια)
3Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο «Max-
ouli», ΠΓΕ Λακωνίας, από την εται-
ρεία Maxouli Dim. Polimenakos
(Λάγιο Λακωνίας, 2 αστέρια)
3Λεμονάδα (2 αστέρια) και Πορ-
τοκαλάδα (1 αστέρι) από την εταιρεία
«ΦΗΜΗ» Ζηδιανάκης Α.Ε. (Ηρά-
κλειο Κρήτης)
3Πευκόμελο Σίθων από τον Αγρο-
τικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό
Νικήτης Χαλκιδικής (3 αστέρια)
3Θεόνη Φυσικό Μεταλλικό Νερό
από την εταιρεία AHB Group S.A.
(Μουζάκι Καρδίτσας, 3 αστέρια)
3Corvina (1 αστέρι), φαγκρί Primus
(1 αστέρι), λαβράκι Primus (3 αστέ-
ρια), συναγρίδα Primus (2 αστέρια),
από την εταιρεία AndromedaS.A.
(Παιανία Αττικής)
3Μίνι τριγωνάκια με σπανάκι-τυρί,
Μίνι τριφτά ολικής με φέτα-λιαστή
τομάτα-ελιά, Μπουγάτσα ατομική
με κρέμα, από την εταιρεία Αραμ-
πατζής Ελληνική Ζύμη Α.Ε. (Σίνδος,
από 2 αστέρια)
3Μέλι δάσους Φίνο από την Αττική
Μελισσοκομική Εταιρεία Αλεξ. Πίτ-
τας ΑΕΒΕ (Αθήνα, 3 αστέρια)
3Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
«Κρητικοί Ελαιώνες» από την εται-
ρεία Cretan Olive Mill (Ηράκλειο
Κρήτης, 2 αστέρια)
3Φέτα σε άλμη DELTA Βίγλα (3
αστέρια), Γιαούρτι DELTA 0% (3αστέ-
ρια), Γιαούρτι DELTA 0% με καφέ
(2 αστέρια), Γιαούρτι DELTA 0% με
βατόμουρο (2 αστέρι) από την εται-
ρεία Vivartia – Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.
(Αθήνα)

3Αυθεντικό Ελληνικό Γιαούρτι
2% (3 αστέρια), Φέτα (3 αστέρια)
από την εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
(Ιωάννινα)
3Kris Kris Tostimo Mediterranean
with Ail & Basil (1 αστέρι), Elite
Mediterranean Crackers with Sea
Salt & BlackPepper (2 αστέρια),
S. Kings Brioche Biscuit Cream
Filling& Belgian Choco Chips (1
αστέρι), S. Kings BriocheHazelnut
Praline Filling & Belgian Choco
Chips (1 αστέρι), S. Kings Brioche
Strawberry Filling & Belgian
ChocoChips (1 αστέρι) από την εται-
ρεία ELBISCO (Πικέρμι Αττικής)
3Βιολογικό Έξτρα Παρθένο Ελαι-
όλαδο «Our Premium Choice» από
την εταιρεία Entopia (Αθήνα, 2
αστέρια)
3Βίκος Φυσικό Μεταλλικό Νερό
(3 αστέρια), Βίκος Cola (2 αστέρια),
Βίκος Αεριούχος Λεμονάδα (3 αστέ-
ρια), Βίκος Αεριούχος Πορτοκαλάδα
(2 αστέρια), Βίκος Πορτοκαλάδα
(1 αστέρι), Βίκος Αεριούχος χυμός
κερασιού(2 αστέρια) από την εται-
ρεία Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμ-
φιαλώσεων Α.Ε. (Ιωάννινα)
3Κατεψυγμένα βουτυρωμένα σα-
λιγκάρια HelixLucorum «Delys Es-
cargots» από την εταιρεία Escargom
S.A. (Σκύδρα, 2 αστέρια)
3Λεμονάδα ΕΨΑ, Σαγκουίνι ΕΨΑ
(από 3 αστέρια), από την εταιρεία
ΕΨΑ Α.Ε. (Βόλος)
3Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Har-
monia ΠΓΕ Χανιά (2αστέρια) και
Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Har-
monia ΠΓΕ Λακωνία (2 αστέρια)
από την εταιρεία Foodrinco S.A.(Με-
ταμόρφωση Αττικής)

3ΛΕΠΟΓΚΑ Λεμονάδα (1 αστέρι)
και Πορτοκαλάδα (2 αστέρια) από
την εταιρεία ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική
Α.Ε. (Φυλή Αττικής)
3ΝΕΚΤΑΡ Λεμονάδα (2 αστέρια)
και Πορτοκαλάδα (1 αστέρι) από
την εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. Κουρτίδη Α.Ε.
(Σέρρες)
3«Sweet Pebble Rhodes» (1 αστέρι)
και «Together Stracciatella (3 αστέ-
ρια) από την εταιρεία Κουφετοποιία
Χατζηγιαννάκης (Πειραιάς)
3Θυμαρίσιο Μέλι «Θαύμα Θεών»
από την Μελισσοκομική Δωδεκα-
νήσου ΑΕΒΕ (Ρόδος, 3 αστέρια,
ενώ τιμήθηκε και με Crystal Award,
καθώς διακρίθηκε με τρία αστέρια
επί τρία συνεχή έτη)
3Γίγαντες σε σάλτσα τομάτας από
την εταιρεία Παλίρροια Α.Ε. (Πο-
λιτικά Εύβοιας, 2 αστέρια)
3Κριθαράκι με λαχανικά ΗΛΙΟΣ
(1 αστέρι), Combo Pennete Rigate
& Whole Wheat Pennete Rigate
με λαχανικά ΗΛΙΟΣ (1 αστέρι), από
την εταιρεία ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Ζυ-
μαρικών (Μεταμόρφωση Αττικής)
3Κλασικός Μουσακάς από την
εταιρεία Hellenic Catering Α.Ε.
(Σίνδος)
3Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Filos
(2 αστέρια) και Βιολογικό Έξτρα
Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea (3
αστέρια) από την εταιρεία Karpea
S.A. Premium Quality Foods (Ν.
Ερυθραία)
3Βιολογικό Έξτρα Παρθένο Ελαι-
όλαδο «TELHINIA» από την εταιρεία
Telhnia Π. Κόικας (Κιάτο Κορινθίας,
2 αστέρια)
3ΔΥΟ-ΔΥΟ από την εταιρεία Kokki-
nakis Sugar Art (Χίος, 2 αστέρια)
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109 ελληνικά προϊόντα βραβεύτηκαν         Ημερίδα 
για την καλλιέργεια 

του λούπινου 
ως ζωοτροφή

Ημερίδα για την καλλιέργεια
του λούπινου ως ζωοτροφή
πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Τρίτη στο διοικητήριο
της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής. Η ημερίδα συν-
διοργανώθηκε από την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χαλκι-
δικής και την Greenpeace,
με σκοπό να ενημερωθούν
τόσο οι καλλιεργητές όσο
και οι κτηνοτρόφοι για τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα
του λούπινου ως καλλιέργεια
και ως ζωοτροφή.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν περιφερειακοί σύμβουλοι,
οι Πρόεδροι των ΕΑΣ Πολυ-
γύρου και Αρναίας, ο Αντι-
πρόεδρος της ΕΑΣ Χαλκιδι-
κής, εκπρόσωποι του Κέντρου
Αγροτικής Επιχειρηματικό-
τητας Χαλκιδικής και της Τρά-
πεζας Πειραιώς, υπηρεσιακοί
παράγοντες, καθώς επίσης
κτηνοτρόφοι και γεωργοί. 
Οι παρευρισκόμενοι παρα-
κολούθησαν με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον την ενημέρωση
από εξειδικευμένους γεω-
πόνους συνεργάτες της Gre-
enpeace, ενώ πολλοί έδειξαν
άμεσο ενδιαφέρον να καλ-
λιεργήσουν λούπινα την επό-
μενη καλλιεργητική περίοδο.
Το λούπινο μπορεί να απο-
τελέσει καλή εναλλακτική
καλλιέργεια για την αύξηση
της παραγωγής φτηνών ελ-
ληνικών ζωοτροφών. 



3Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Δύμης
Αχαΐας από την εταιρεία Λάδι Δύμης
(Λουσικά Αχαΐας, 2 αστέρια)
3Dijonnaise Mayo Brava από την
εταιρεία Mediterranean Foods Α.Ε.
(Κορωπί Αττικής, 2 αστέρια)
3Κρητικό μέλι με βασιλικό πολτό
«Συνεργασία» από την εταιρεία Με-
λισσοκομική Συνεργασία Κρήτης
Α.Ε. (Σούδα Χανίων, 3 αστέρια)
3Αυθεντικό Στραγγιστό Ελληνικό
Γιαούρτι και ΠΟΠ Φέτα από την
εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. (Κουφάλια
Θεσσαλονίκης, από 3 αστέρια)
3Λευκό τυρί Benecol (2 αστέρια),
Βιολογική Φέτα (3 αστέρια), Μη-
λόξυδο (Apple Balsam) TOP (3
αστέρια), ΞύδιBalsamico TOP (1
αστέρι) από την εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ
Α.Ε. (Μεταμόρφωση Αττικής)
3Ελαιόλαδο «Mytholio» από την
εταιρεία Nutria S.A. (Άγιος Κων-
σταντίνος Φθιώτιδας, 2 αστέρια)
3Λουκάνικο με αρωματικά (1 αστέ-
ρι), καπνιστές χοιρινές μπριζόλες
(2 αστέρια) και παραδοσιακά λου-
κάνικα Καρδίτσας (1 αστέρι) από
την εταιρεία Αλλαντικά Παντέρη
(Αχαρνές Αττικής)
3Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας από
την εταιρεία Pserimos Fish S.A.
(Κως, 2 αστέρια) 
3Φυσικό μεταλλικό νερό «DIOS»
(2 αστέρια) και φυσικό μεταλλικό
νερό «SELI» (3 αστέρια) από την
εταιρεία Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. (Σπηλιά
Κοζάνης) 
3Αρωματικό ελαιόλαδο «Enigma»
(2 αστέρια) και αρωματικό ελαι-
όλαδο με κρόκο και δενδρολίβανο
«Enstagma» (1αστέρι) από την
εταιρεία Ελαιώνες Σακελλαρό-

πουλου (Σπάρτη)
3Καπνιστό αλάτι «Salt Odyssey»
από την εταιρεία Σιώνας Χαράλαμ-
πος-Βιοδύναμη (Θεσσαλονίκη, 3
αστέρια)
3Καπνιστό πιπέρι Αριδαίας (1 αστέρι)
από την εταιρεία Θεόδωρος Μπόλ-
κης (Αριδαία)
3Ελληνικό Γιαούρτι 0% ΟΛΥΜΠΟΣ
(3 αστέρια), Βαρελίσια Φέτα ΠΟΠ
ΟΛΥΜΠΟΣ (3 αστέρια) από την εται-
ρεία Τυράς Α.Ε. (Λάρισα)
3Ούζο «Πυθαγόρας» (2 αστέρια)
και ελληνικό οινοπνευματώδες
«VICTOR» (1 αστέρι) από την εταιρεία
ΒΙΚΤΩΡ ΑΒΕΕ (Καρλόβασι Σάμου)
3Μπισκότα με 45% κρέμα κακάο
(1 αστέρι) και μπισκότα γεμιστά
με κρέμα φουντουκιού (3 αστέρια)
από την εταιρεία Violanta S.A.
(Τρίκαλα)
3Φυσικό μεταλλικό νερό «ZARO’S»
από την εταιρεία ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.
(Ηράκλειο Κρήτης)
3ΠΟΠ βαρελίσια Φέτα «ΔΕΛΦΟΙ»
(2 αστέρια) από την εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ
Α.Ε. (Μεταμόρφωση Αττικής)
3«Μυστικές Συνταγές» από την
εταιρεία ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. (Εύβοια)
3Σοκολάτα Bitter Sweet & Balance,
σοκολάτα γάλακτος Sweet & Bal-
ance (από 2 αστέρια) από την εταιρεία
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Αθήνα)
3Επιτραπέζιο νερό Δίρφυς (2 αστέ-
ρια) από την εταιρεία ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε.
(Στενή Ευβοίας)
3Έξτρα Παρθένα Ελαιόλαδα Altis
(2 αστέρια), Solon (1 αστέρι) και
Άλτις ΠΓΕ Χανίων Κρήτης (2 αστέ-
ρια) από την εταιρεία ΕΛΑΪΣ-U-
NILEVER HELLAS Α.Ε. (Κηφισιά)
3Γραβιέρα Νάξου (2 αστέρια) από

την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Νάξου (Νάξος)
3ELMA τσίχλα (Blister Classic)
από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών
Χίου (Χίος, 1 αστέρι)
3Green Cola και Μπλε Πορτοκαλάδα
από την Ένωση Παρασκευαστών
Αεριούχων Ποτών Ορεστιάδας (Ορε-
στιάδα, από 2 αστέρια)
3Κριθαράκι από την εταιρεία ΗΛΙΣ
Παραδοσιακά Ζυμαρικά (Ζαχάρω
Ηλείας, 2 αστέρια)
3Κοτόπουλο Ναυπάκτου από την
εταιρεία Κοτόπουλα Ναυπάκτου
Κοντοχρήστος (Ναύπακτος, 2 αστέ-
ρια)
3Παραδοσιακό Πυργιώτικο λου-
κάνικο από την εταιρεία Π. Μαλ-
λιόπουλος (Πύργος Ηλείας, 2 αστέ-
ρια)
3ALESIS Filo Cheese Rollinis, Filo
Spinach Rollinis,Filo SweetSemolina
Pie, Filo Twist with Cheese (από 2
αστέρια), Filo Twist withSpinach,
Homemade Herb Pie (από 1 αστέρι),
Mini Filo Cheese Pies και Mini Filo
Spinach Pies (από 2 αστέρια) από
την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΒΕΕ (Σίνδος)
3ΝΙΚΑΣ FUEGO Γαλοπούλα κα-
πνιστό φιλέτο και ΝΙΚΑΣ FUEGO
Ζαμπόν μπούτι καπνιστό από την
εταιρεία ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (Άγιος Στέ-
φανος Αττικής)
3Φυσικό μεταλλικό νερό «Πηγές
Κωστηλάτας» από την εταιρεία ΠΗ-
ΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ Α.Ε. (Θεοδωριανά
Άρτας, 3 αστέρια)
3Galaxy Balsamic Cream, Classic
& Orange Flavors Σ. Μαβίδου &
Υιού Ο.Ε.-Galaxy (Βασιλικά Θεσ-
σαλονίκης, 2 αστέρια).
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          στις Βρυξέλλες «Τα κρασιά του Αιγαίου 
στην Αθήνα»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η εκδήλωση «Τα
κρασιά του Αιγαίου στην Αθήνα», που συνδιοργάνωσαν οι οι-
νοπαραγωγοί με την υποστήριξη των Περιφερειών Νοτίου
και Βορείου Αιγαίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Τα κρασιά των νησιών του Αιγαίου Πελάγους παρουσιάστηκαν
για πρώτη φορά ομαδικά στο αθηναϊκό κοινό από τους ίδιους
τους οινοπαραγωγούς, σε μια εκδήλωση γευσιγνωσίας που
διήρκεσε όλη την ημέρα. 
Η εκδήλωση είχε ελεύθερη είσοδο και απευθυνόταν σε
οινόφιλους και επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τον οινικό πλούτο του
Αιγαίου, κρασιά από σπάνιες, γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, που
είναι ένα από τα δυνατά «χαρτιά» της περιοχής. 
Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν κρασιά από την Ικαρία, την Κω,
τη Λέσβο, τη Λήμνο, την Πάρο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σαντορίνη
και τη Χίο από 26 οινοποιεία: Αμπελώνες Αλεξανδρή, Αμπελώνες
Αφιανέ, Αριούσιος Οινοποιητική, Αμπελώνες Τριανταφυλλό-
πουλου, Artemis Karamolegos Winery, Cair Rhodes, Canava
Roussos, ΕΟΣ Σάμου, Τσέλεπος-Kάναβα Χρυσού, Κελάρια
Ικαρίας, Κτήμα Καρίμαλη, Κτήμα Σιγάλα, Κτήμα Χατζηγεωργίου,
Limnos Organic Wines, Μεθυμναίος Οίνος, Μπουτάρη Οινο-
ποιητική, Νοπέρα Οινοποιητική Σάμου, Οινοποιείο Βακάκη,
Οινοποιείο Κουνάκη, Οινοποιείο Μωραΐτη, Οινοποιείο Χατζηδάκη,
Οινοποιία Γαβαλά, Οινοποιία Γκαραλή, Οινοφόρος Μεγαλοχωρίου,
Santo Wines και Vassaltis Vineyards. 
Η εξειδίκευση των οινοποιών των νησιών του Αιγαίου στην
παραγωγή λευκών οίνων, που ταιριάζουν στην εντέλεια με
την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και ειδικά με τα ψάρια και
τα θαλασσινά του Αιγαίου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
τα νησιά του Αιγαίου είναι από τους βασικούς τουριστικούς
προορισμούς για πολλούς Αθηναίους, οδήγησαν στην επιλογή
για την τέλεση της εκδήλωσης στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, που θα μπορούσε, άλλωστε, να έχει ως υπογραφή
«Δοκιμάστε τα κρασιά που θα βρείτε στα νησιά». 
Η εκδήλωση οργανώθηκε από την εταιρεία οινικής επικοινωνίας
Vinetum, με τη συγχρηματοδότηση των Περιφερειών Νοτίου
και Βορείου Αιγαίου, καθώς και με την υποστήριξη της Ένωσης
Οινοποιών και Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου (ΕΝΟΑΝΑ).
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Την εμπορική τους συνεργασία ανα-
κοίνωσαν οι εταιρείες εzα Πρότυπος
Ελληνική Ζυθοποιία και η βιομηχανία
αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρ-
λαφέκας ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης των ελληνικών προϊόντων τους
και της ενδυνάμωσης της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής βιομηχανίας
μέσα από διανεμητικές και εμπορικές
συνέργειες σε επιλεγμένες περιοχές
της ελληνικής επικράτειας. 
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η
συνεργασία της Λουξ και της εzα έχει σαν
στόχο να ενισχύσει με τον καλύτερο τρόπο
ένα ευρύ δίκτυο διανομής με προϊόντα εξαι-
ρετικής ποιότητας από ελληνικά χέρια και
κεφάλαια με προτεραιότητα την κάλυψη
όλων των αναγκών των πρατηριούχων,
των χονδρεμπόρων και των λιανοπωλητών,
με ένα άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης της
πώλησης και με ουσιαστική στήριξη των
προσπαθειών και της κερδοφορίας των συ-
νεργατών τους». 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η «συνεργασία
των δύο προτύπων ελληνικών βιομηχανιών
έχει σαν στόχο να φέρει κοντά σε κάθε νοι-
κοκυριό την ξεχωριστή απόλαυση που προ-
σφέρουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα
τους, ξεπερνώντας εμπόδια και πρακτικές
του παρελθόντος. Η Λουξ και η εzα, εκτός
της εμπορικής συνεργασίας τους, μελετούν
ένα πλάνο εξωστρέφειας με συνεργασία
και στις εξαγωγές, στοχεύοντας στην αξιο-
ποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
μάτων των ελληνικών προϊόντων σε όλο
τον κόσμο με προτεραιότητα την καινοτομία
και την ποιότητα». 

Η Λουξ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι
η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη αμιγώς ελ-
ληνική εταιρεία στον κλάδο των αναψυκτικών
και χυμών, και κατέχει σταθερά τη 2η θέση
στην αγορά ανάμεσα στις πολυεθνικές, με
μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. 
Διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες
μονάδες, που εκτείνονται σε συνολική έκταση
33.000 τ.μ. Η πρώτη είναι στην περιοχή Κε-
φαλόβρυσο, όπου γίνεται η παραγωγή των
προϊόντων της, η δεύτερη είναι το κέντρο
διανομής της που βρίσκεται στην περιοχή
Σαραβάλι και η τρίτη μονάδα βρίσκεται στο
Αίγιο, όπου γίνεται η καθετοποιημένη πα-
ραγωγή της συσκευασίας P.E.T. 
Επιπλέον, από τον Νοέμβριο του 2008 η
Λουξ δημιούργησε ένα νέο, άρτια εξο-
πλισμένο κέντρο logistics στην Αττική. Η
ανάπτυξη του δικτύου της υποστηρίζεται
από 450 και πλέον αντιπροσώπους, που
καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της
χώρας. Ακόμη, έχει παρουσία σε παγκόσμιο
επίπεδο και πραγματοποιεί εξαγωγές σε
17 χώρες. 

Η εzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία, μία
από τις δυναμικότερες παρουσίες του κλάδου
ζυθοποιίας, δημιουργήθηκε το 1989 και είναι
μία αμιγώς ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία,
που συμμετέχει ενεργά στην αποκεντρωμένη
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Διαθέτει
στην Αταλάντη Φθιώτιδας ένα σύγχρονο
εργοστάσιο ζύθου, όπου παράγει τέσσερις
εξαιρετικές ελληνικές μάρκες μπύρας: η Pils
Hellas, η Berlin Premium Lager, η εζα
premium pilsener και η BLUE island. Το
2015 η εzα λανσάρει στην ελληνική αγορά
πέντε νέα, καινοτόμα προϊόντα ανώτερης
ποιότητας και άριστης τιμής. 
Τρία από τα νέα προϊόντα λανσάρονται κάτω
από τη μάρκα Blue island, τα δύο είναι
γεύσεις μπύρας με φυσικό χυμό (Fizzy Lemon
Radler, Pink Grapefruit Radler) και το τρίτο,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ποτό με βάση
τη βύνη, ελεύθερο γλουτένης και αλκοόλης
με γεύση αχλάδι Pear Delight, ενώ τα άλλα
δύο προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των
specialties, κάτω από τη νέα ελληνική μάρκα
Odyssey (White and Red). 

Δυναμική συνεργασία εζα – Λουξ Α.Σ. Λαμίας:
Αγοράζει σκληρό

σιτάρι στα 
25 λεπτά το κιλό

Προς 25 λεπτά το κιλό παραλαμβάνει
σκληρό σιτάρι ο Αγροτικός Συνεται-
ρισμός Λαμίας, πληρώνοντας μετρητά
με την παράδοση του προϊόντος. Επί-
σης, ο Συνεταιρισμός αγοράζει κριθάρι
στα 13 λεπτά το κιλό, ενώ αναμένεται
να ανακοινώσει την τιμή αγοράς για
το μαλακό.
Ο Συνεταιρισμός πραγματοποιεί συγ-
κέντρωση σιτηρών (σκληρό σιτάρι,
κριθάρι, μαλακό σιτάρι) στα παρακάτω
αποθηκευτικά κέντρα:
1. Δομοκός (Βούζι)
2. Δομοκός (Πουρνάρι)
3. Δομοκός (Ασπρόχωμα)
4. Δομοκός (Καρυές)
5. Ανθήλη
6. Ηράκλεια
7. Ζηλευτό
8. Μώλος
Όσοι παραγωγοί επιθυμούν, μπορούν
να παραδίδουν το προϊόν τους έναντι
προκαταβολής και εκκαθάριση της
τιμής, με την πώληση του προϊόντος
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015. Όσοι
παραγωγοί επιθυμούν (μέλη και μη),
μπορούν να αποθηκεύουν το προϊόν
τους στα σιλό του Συνεταιρισμού για
λογαριασμό παραγωγού έναντι πλη-
ρωμής αποθήκευτρων. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στον υπεύθυνο κ. Θαν. Παπα-
θανασίου, στα τηλ. 22310/23943 και
6973/886400.

Αθώοι οι αγρότες για τις κινητοποιήσεις του 2009
Αθώοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημ-
μελειοδικείο Χανίων οι έξι αγρότες από τα
Χανιά που κάθισαν στο εδώλιο με την κα-
τηγορία της παρακώλυσης συγκοινωνιών
κατά τη διάρκεια πολυήμερου μπλόκου
αγροτών στη θέση «Πλατάνι» της Εθνικής
Οδού Χανίων-Ρεθύμνου, που είχε στηθεί
τον Ιανουάριο του 2009 στο πλαίσιο αγρο-
τικών κινητοποιήσεων. 
Μετά από πολλές αναβολές, η δίκη πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα, με
την έδρα να δέχεται την εισαγγελική πρόταση
για απαλλαγή των έξι από τις κατηγορίες,
με το σκεπτικό ότι δεν είχαν πρόθεση να

παρεμποδίσουν την κυκλοφορία. 
Κατηγορούμενοι ήταν οι τότε πρόεδροι της
ΓΕΣΑΣΕ Γιώργος Γωνιωτάκης, της Ομο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων
Ηλίας Χαλακατεβάκης και του Συλλόγου
Κτηνοτρόφων Χανίων Γιώργος Βενετάκης,
καθώς και ακόμη τρεις αγρότες. 
Στο μεταξύ, για τις 23 Ιουνίου Διακόπηκε η
δίκη σε δεύτερο βαθμό, από το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, της υπόθεσης
κατάληψης του αεροδρομίου «Νίκος Κα-
ζαντζάκης» από αγρότες, που είχε γίνει στο
πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων
του Ιανουαρίου του 2009.
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Κάτι κινείται στα αναψυκτικά!
Η κρίση «γεννάει» ιδέες για
επενδύσεις σε μικρές, αλλά
δυναμικές εταιρείες. Αυτό επι-
βεβαιώνει ο κ. Γιάννης Χήτος,
πρόεδρος της «Χήτος ΑΒΕΕ»,
που δραστηριοποιείται στην
εμφιάλωση νερού (Ζαγόρι)
και ιδρυτής, μέτοχος και αν-
τιπρόεδρος της νέας «Ολυμ-
πιακής Ζυθοποιίας», σχήμα
το οποίο προέκυψε μετά τον
«γάμο» της παλιάς «Ολυμ-
πιακής Ζυθοποιίας» (Fix) με
τη «Μύθος Ζυθοποιία». 

Της BOYΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Ο κ. Χήτος επισφράγισε το τρίμηνο
«φλερτ» του με την ΕΠΑΠ Α.Ε.,
η οποία παράγει την Green Cola,
αποκτώντας το 25% της εταιρείας,
μέσω αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου. Που σημαίνει πως ο κ. Χή-
τος επενδύει στην αγορά των
αναψυκτικών, η οποία έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα από την ύφεση
στην Ελλάδα, προσβλέποντας
αφενός σε περαιτέρω συνεργασίες
με τις εταιρείες των οποίων ηγείται
και αφετέρου σε επέκταση της
δραστηριότητάς του στις διεθνείς
αγορές. 
Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος
της Green Cola. Να μπει σταδιακά
και δυναμικά στην αγορά του
εξωτερικού, μέσω της παραχώ-
ρησης άδειας εμφιάλωσης και
διακίνησης των προϊόντων της
σε τοπικούς εμφιαλωτές.
Η «στροφή» του επιχειρηματία
στα αναψυκτικά ήταν αναμενό-
μενη για πολλούς ιθύνοντες στην
αγορά. 
Ο ίδιος το είχε αφήσει να εννοηθεί,
όταν ανακοινώθηκε η συγχώνευση
με την Carlsberg –πέραν του ότι
προέρχεται από οικογένεια η οποία
έχει «ηγηθεί» στον κλάδο. Άρα,
ακολούθησε την «πεπατημένη»,
κινούμενος στις «ρίζες» του. 
Η είσοδός του στο μετοχικό κε-

φάλαιο της Green Cola είναι σχέ-
διο, το οποίο «στηνόταν» από τον
Απρίλιο. Η ΕΠΑΠ, η οποία κάνει
καλούς τζίρους και γι’ αυτό και
κατέχει και μερίδιο 3,5% της αγο-
ράς, αναζητούσε στρατηγικό επεν-
δυτή, που θα συμβάλλει στον
στόχο της: να εδραιωθεί με αργά
και σταθερά βήματα στη διεθνή
αγορά. 

Μελλοντικά, εκτιμάται πως ο κ.
Χήτος δεν θα παραμείνει με πο-
σοστό 25%, αλλά θα το αυξήσει. 
Ο ίδιος θα είναι και εκτελεστικός
πρόεδρος της εταιρείας στο νέο
επταμελές διοικητικό συμβούλιο,
ενώ θα έχει δικαίωμα καταστα-
τικής μειοψηφίας. 
Σημειώνεται ότι η συμφωνία της
Green Cola Hellas Α.Ε. και του
κ. Χήτου αποτυπώθηκε με την
υπογραφή σχετικού συμφωνη-
τικού μετόχων, ενώ καταρτίστηκε
το πρώτο 5ετές επιχειρηματικό
της πλάνο, με έμφαση στις αγορές
του εξωτερικού. 
Πάντως, παράγοντες της αγοράς
λένε πως ο κ. Χήτος ετοιμάζει
και νέα επιχειρηματικά εγχειρή-
ματα στο άμεσο μέλλον.

Λίγα λόγια
για την ΕΠΑΠ

H ΕΠΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ορε-
στιάδα το 1959, από μια ομάδα
τοπικών παραγωγών, με αντι-
κείμενο δραστηριότητας την εμ-
φιάλωση αναψυκτικών. Κατέχει

τα αποκλειστικά δικαιώματα πα-
ραγωγής και χρήσης των προ-
ϊόντων Green Cola για την Ελλάδα
και 12 ακόμη αγορές του εξωτε-
ρικού και δραστηριοποιείται με
μεγάλη επιτυχία σε Σερβία και
Κύπρο. 
Το 2011, το σύνολο των μετοχών
της πέρασε στην κυριότητα της
Green Cola Hellas A.E., βασικός
μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Πε-
ρικλής Βενιέρης, πρώην υψηλό-
βαθμο στέλεχος της Coca Cola
Hellenic Α.Ε. Η ΕΠΑΠ «τρέχει»
με ρυθμούς περί το 30% ετησίως. 
H Green Cola Hellas A.E. διαθέτει
βιομηχανική μονάδα στη Λεπτή
Ορεστιάδας, ενώ από το 2014
έχει συνάψει συμφωνία παρα-
χώρησης άδειας εμφιάλωσης
αναψυκτικών για λογαριασμό
της, με την ΕΑΣ Αργολίδας. Η
εταιρεία διαθέτει στις αγορές που
δραστηριοποιείται τα δικά της
σήματα - GREEN COLA, BLE,
GR8, MIX & MATCH - ενώ εμ-
φιαλώνει και προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας για λογαριασμό μεγάλων
retailers. 
Σύντομα, αναμένεται να λανσάρει
και νέα καινοτόμα προϊόντα στην
ελληνική αγορά αναψυκτικών.     

Η Syngenta Hellas ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι από τις 4 Μαΐου 2015
ο κ. Ιωάννης Αθανασόπουλος ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή
Marketing στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
στην οποία υπάγεται και η Ελλάδα. Έπειτα από αυτή την οργανωτική
αλλαγή, επικεφαλής της Εμπορικής Οργάνωσης Commercial Unit
Mediterranean, που περιλαμβάνει τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο,
Αλβανία, Κόσσοβο, Κροατία, Σλοβενία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
αναλαμβάνει ο κ. Matko Mesic, με έδρα το Ζάγκρεμπ της Κροατίας.
Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Ποντίκας, διατηρώντας παράλληλα
και την ευθύνη της Διεύθυνσης Πωλήσεων της εταιρείας. 

Οργανωτική αλλαγή 
στη Syngenta Hellas

Στόχος της Green
Cola είναι να μπει
σταδιακά και
δυναμικά 
στην αγορά του
εξωτερικού, μέσω
της παραχώρησης
άδειας
εμφιάλωσης 
και διακίνησης
των προϊόντων της
σε τοπικούς
εμφιαλωτές

Ανακατεύει την… τράπουλα η είσοδος Χήτου στην Green Cola 

▶

Ποιος είναι 
ο Γιάννης Χήτος

Ο Γιάννης Χήτος πριν από λίγα
χρόνια σε συνεργασία με τους
αδελφούς Γκρέκη «έστησαν»  την
Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ και πα-
ρήγαγαν την μπίρα Fix.
Τον περασμένο Νοέμβριο ήρθε και
η πολυπόθητη συμφωνία με την
Carlsberg, μέσω συγχώνευσης
με τη Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ, από
την οποία προέκυψε η νέα «Ολυμ-
πιακή Ζυθοποιία». Ο «γάμος»
αυτός πήρε το «πράσινο φως»
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
τον περασμένο Μάρτιο.
Ο κ. Χήτος προς το παρόν είναι
μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
νέας Ολυμπιακής Ζυθοποιίας Α.Ε.
και συμμετέχει μαζί με τους αδελ-
φούς του στην εταιρεία Ζαγόρι.



«Η ελληνική τάση για την υπο-
τίμηση του κινδύνου οδηγεί
πολλές φορές τον Έλληνα αγρό-
τη να μη λαμβάνει υπόψη του
τις οδηγίες που του παρέχονται
και που πραγματικά έχουν γρα-
φτεί γι’ αυτόν στην ετικέτα των
γεωργικών φαρμάκων σχετικά
με την ορθή χρήση αφενός του
γεωργικού φαρμάκου για την
καλλιέργεια, για το περιβάλλον,
για τον γενικότερο πληθυσμό,
αλλά πάνω απ’ όλα για την
υγεία του ιδίου και της οικο-
γένειάς του». 

Αυτό τονίζει, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων η διευθύντρια
του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου, Κυριακή Μαχαίρα,
στο περιθώριο της Διεθνούς Συ-
νάντησης του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού για την έκδοση αναλυτικών
μεθόδων για την ανάλυση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(CIPAC), του Οργανισμού για τα
Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO) και
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(WHO), που φιλοξενήθηκε φέτος
στην Ελλάδα. Η χώρα μας εκπρο-
σωπείται από το Μπενάκειο. 
Υπάρχει πολύς χώρος για τη μείωση
της χρήσης των γεωργικών φαρ-
μάκων, υπογραμμίζει η κα Μαχαίρα
και εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό
θα επιτευχθεί με την εφαρμογή
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την ορθολογική χρήση των γε-
ωργικών φαρμάκων και την εφαρ-
μογή ολοκληρωμένων συστημά-
των διαχείρισης των καλλιεργειών.
Αναφέρεται στην επιτυχία του προ-
γράμματος LIFE + EcoPest, με το
οποίο μέσα σε δύο χρόνια επετεύχθη
μείωση της χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων κατά 30%. Εφιστά την
προσοχή των αγροτών σχετικά με
την ασφαλή χρήση των γεωργικών
φαρμάκων και τους καλεί να απο-
κλείσουν τη χρήση των παράνομων
γεωργικών φαρμάκων, διότι αυτά
αποτελούν δημόσιο κίνδυνο και

δεν παρέχουν καμία εγγύηση για
την ασφάλεια και αποτελεσματι-
κότητα της καλλιέργειας.
Ανακοινώνει, τέλος, ότι για την
πληρέστερη ενημέρωση των Ελ-
λήνων αγροτών, ιδιαίτερα των
νέων, το Μπενάκειο Φυτοπαθο-
λογικό Ινστιτούτο σύντομα θα
αναρτήσει στη ιστοσελίδα του εκ-
παιδευτικό υλικό, ελεύθερης πρό-
σβασης και κατανοητό απ’ όλους.

Τα τελευταία χρόνια καταβάλ-
λεται μεγάλη προσπάθεια για
τη μείωση της χρήσης φυτο-
φαρμάκων ή, αν θέλετε, της
χρήσης πιο ήπιων μορφών.
Μπορείτε να μας πείτε με δυο
λόγια, πώς διαμορφώνεται η
κατάσταση σήμερα; Έχουμε, για
παράδειγμα, αυστηροποίηση
των Κανονισμών;
Τα φυτοφάρμακα είναι από τις
πλέον καλά μελετημένες και ελεγ-
χόμενες χημικές ουσίες, με τις
οποίες έρχεται σε επαφή ο άν-
θρωπος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει
ότι η αλόγιστη χρήση τους και η

έκθεση σε υψηλά επίπεδα του αν-
θρώπου και του περιβάλλοντος
δεν επιφυλάσσει κινδύνους. Οι
σημερινές απαιτήσεις, βάσει των
Κανονισμών της ΕΕ και της εθνικής
νομοθεσίας, θέτουν σαφείς και
αυστηρές προϋποθέσεις, από ελέγ-
χους τόσο για την εκτίμηση των
ιδιοτήτων των γεωργικών φαρ-
μάκων όσο και για την εκτίμηση
του κινδύνου για τον άνθρωπο,
τα παραγωγικά ζώα, τα άγρια ζώα
και το περιβάλλον. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να προσανατολιζό-
μαστε συνεχώς προς ασφαλέστερες
ουσίες και γεωργικά φάρμακα.

Μιλώντας για την ευρωπαϊκή
αγορά, έχουμε κρούσματα δια-
κίνησης παράνομων φυτοφαρ-
μάκων; Ποια μέτρα λαμβάνονται
γι’ αυτό;
Η παρουσία των παράνομων γε-
ωργικών φαρμάκων στην ελληνική
και ευρωπαϊκή αγορά είναι μία
πραγματικότητα. Η παρακολούθηση
της αγοράς είναι ευθύνη του υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-

τησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Οι δειγματοληψίες από την
αγορά πραγματοποιούνται από τις
Περιφερειακές Ενότητες και τα
δείγματα αποστέλλονται στο Ερ-
γαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωρ-
γικών Φαρμάκων του Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου,
όπου γίνεται και η ανάλυση. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου απο-
στέλλονται στο υπουργείο, το οποίο
λαμβάνει και τα απαραίτητα μέτρα
και αναλόγως, επιβάλλει και κυ-
ρώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο,

βάσει των αποτελεσμάτων του
εργαστηρίου.

Πιστεύετε ότι ο αγροτικός κό-
σμος είναι επαρκώς ενημερω-
μένος για την ορθή χρήση των
φυτοφαρμάκων;
Από την εμπειρία μου, όλα αυτά
τα χρόνια που είμαι στο Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο –πα-
λαιότερα ως προϊσταμένη του Ερ-
γαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου
και μετά ως προϊσταμένη του Τμή-
ματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρ-
μάκων–, μπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω ότι ο αγροτικός κόσμος της
χώρας δεν είναι επαρκώς ενημε-
ρωμένος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας ότι η ελ-
ληνική τάση για την υποτίμηση
του κινδύνου οδηγεί πολλές φορές
τον Έλληνα αγρότη να μη λαμβάνει
υπόψη του τις οδηγίες που του
παρέχονται και που πραγματικά
έχουν γραφτεί γι’ αυτόν στην ετικέτα
των γεωργικών φαρμάκων σχετικά
με την ορθή χρήση του γεωργικού
φαρμάκου αφενός για την καλ-
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«Κλειδί» η ορθή χρήση του        
Για την καλλιέργεια, το περιβάλλον, τον γενικότερο πληθυσμό,                      

Η ελληνική τάση
για την υποτίμηση 
του κινδύνου
οδηγεί πολλές
φορές τον Έλληνα
αγρότη να μη
λαμβάνει υπόψη
του τις οδηγίες 
που του παρέχονται

▶



λιέργεια, για το περιβάλλον, για
τον γενικότερο πληθυσμό, αλλά
πάνω απ’ όλα για την υγεία του
ιδίου και της οικογένειάς του.

Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτά-
σουμε στο σημείο εκείνο της
μικρότερης δυνατής χρήσης αυ-
τών των προϊόντων;
Φυσικά και υπάρχει πολύς χώρος
για τη μείωση της χρήσης των γε-
ωργικών φαρμάκων. Αυτό ελπί-
ζουμε να επιτευχθεί με την εφαρ-
μογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για την ορθολογική χρήση των γε-
ωργικών φαρμάκων και την εφαρ-
μογή ολοκληρωμένων συστημά-
των διαχείρισης των καλλιεργειών.
Αυτό, άλλωστε, αποδείχθηκε και
στο πρόσφατο πρόγραμμα που εί-
χαμε στο Εργαστήριο Τοξικολογικού
Ελέγχου στο Μπενάκειο Φυτοπα-
θολογικό Ινστιτούτο μαζί με άλλους
πέντε φορείς υλοποίησης, το LIFE

+ EcoPest, όπου επετεύχθη μείωση
της χρήσης των γεωργικών φαρ-
μάκων κατά 30% εντός δύο ετών
και μείωση των επιπέδων ρύπων
στο νερό πηγαδιών στην πιλοτική
περιοχή της Κωπαΐδας κατά 70%.
Αυτό ήταν σε σύγκριση με το έτος
αναφοράς, πριν την εφαρμογή του
προγράμματος.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να απευ-
θύνετε στους Έλληνες αγρό-
τες;
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή
των αγροτών σχετικά με την ασφα-
λή χρήση των γεωργικών φαρ-
μάκων. Πρέπει πάντοτε να ακο-
λουθούν τις οδηγίες που αναγρά-
φονται στην ετικέτα. Επιπροσθέτως,
θα πρέπει να αποκλείσουν τη χρήση
των παράνομων γεωργικών φαρ-
μάκων, διότι αυτά αποτελούν δη-
μόσιο κίνδυνο. Και δεν παρέχουν
καμία εγγύηση για την ασφάλεια

και αποτελεσματικότητα της καλ-
λιέργειας. Τέλος, θα ήθελα να το-
νίσω ότι ο αγροτικός κόσμος της
χώρας θα πρέπει να αξιοποιήσει
και να επωφεληθεί από τη δυνα-
τότητα πραγματικής κατάρτισης –
που είναι δικαίωμά του– στα θέματα
της ορθολογικής χρήσης των γε-
ωργικών φαρμάκων. Είναι θέμα
που αφορά τη ασφάλεια του αγρο-
τικού πληθυσμού, των κατανα-
λωτών και του περιβάλλοντος. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο απο-
φασίσαμε να αναρτήσουμε στη
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου εκ-
παιδευτικό υλικό, το οποίο θα είναι
φυσικά, ελεύθερης πρόσβασης
και φιλικό και κατανοητό προς τον
χρήστη. Επομένως, μπορούν όλοι
οι αγρότες που κάνουν χρήση του
διαδικτύου –και νομίζω ότι οι πε-
ρισσότεροι, τουλάχιστον οι νέοι
αγρότες, οι οποίοι είναι η ομάδα

αγροτών που ελπίζουμε πραγμα-
τικά, γιατί έχουν και πραγματική
ανάγκη, έχουν πολλή ζωή μπροστά
τους και πρέπει οι ίδιοι να προ-
στατευθούν– να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, που
πολύ σύντομα θα έχει αρκετό εκ-
παιδευτικό υλικό. Και φυσικά, θα
πρέπει να μην ξεχνάμε την ορθή
διαχείριση των αποβλήτων που
προκύπτουν από τη χρήση γεωρ-
γικών φαρμάκων, όπως είναι τα
κενά συσκευασίας, αλλά και τα

υπολείμματα από το υγρό ψεκασμού
ή τα αποπλύματα των ψεκαστικών
μηχανημάτων. Αυτή η διαχείριση
θα πρέπει να γίνεται με ορθολογικό
τρόπο και να σταματήσει να εμ-
φανίζεται ως σκουπιδότοπος, με
επικίνδυνα απόβλητα, η χώρα μας,
ιδιαίτερα οι αγροτικές περιοχές.
Με άλλα λόγια, χρειάζεται περισ-
σότερη υπευθυνότητα και πιο επαγ-
γελματική συμπεριφορά απ’ όλους.

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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           γεωργικού φαρμάκου
                    αλλά πάνω απ’ όλα για τον ίδιο τον αγρότη 

Την οριστική απαγόρευση χρήσης του
υποκαπνιστικού εδάφους διχλωροπροπένιο
(1,3D) που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια
δρομολογεί το υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης. Συστήνει, ταυτόχρονα,
επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τη συμ-
μετοχή επιστημόνων από κρατικούς ερευ-
νητικούς φορείς (Μπενάκειο Φυτοπαθο-
λογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΕΙ),
προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνα-
τότητες καταπολέμησης, με τρόπους φι-
λικούς στο περιβάλλον και στον άνθρωπο,
των νηματωδών του γένους Meloitogyne
που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στις
θερμοκηπιακές καλλιέργειες της χώρας
και της Κρήτης ειδικότερα. 
Για τη φετινή χρονιά, προκειμένου να μην
τεθεί σε κίνδυνο η παραγωγή και το ει-
σόδημα των αγροτών, χορηγεί έγκριση,
για μία και μόνο περίοδο, για κατ’ εξαίρεση
διάθεση στην αγορά, με τη διαδικασία της
άδειας 120 ημερών, του υποκαπνιστικού

εδάφους διχλωροπροπένιο (1,3D). 
Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης
Αποστόλου, αναφέρει: «Είμαστε αποφα-
σισμένοι και θα βάλουμε τέλος στην αναγ-
καστική χρήση ενός αναγνωρισμένα επι-
βλαβούς σκευάσματος, αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα εναλλακτικές λύσεις που θα

προστατεύουν το περιβάλλον, την υγεία
των ίδιων των καλλιεργητών, αλλά και
την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα
των Ελλήνων αγροτών. Δυστυχώς μέχρι
σήμερα, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δεν
υπήρχε σταθερό πλέγμα κανόνων». 
Υπενθυμίζεται ότι με εγκύκλιο του υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης τί-
θεται για πρώτη φορά ένα αυστηρό πλαίσιο
κανόνων για τη διαδικασία και τις προ-
ϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, προ-
κειμένου να χορηγηθεί έγκριση για κατ’
εξαίρεση διάθεση στην αγορά φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων (εγκρίσεις 120
ημερών). 

Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων: 
•Ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων από τους ενδιαφερόμενους και
θέτει ελάχιστο χρονικό όριο υποβολής
των αιτήσεών τους δυο μήνες πριν την
αρχή της περιόδου χρήσης. 

•Θέτει σαφή χρονικά διαστήματα για τον
έλεγχο των αιτήσεων από τις αρμόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσίες. 

•Προωθεί την ενημέρωση και άλλων πι-
θανών ενδιαφερόμενων, ώστε να εξε-
τάζονται συνολικότερα τυχόν επιμέρους
όμοια αιτήματα. 

•Θέτει περιορισμούς στη λήψη των απο-
φάσεων για λόγους που, κατά προτε-
ραιότητα, σχετίζονται με την ασφάλεια
του καταναλωτή, δίδοντας το δικαίωμα
της άρνησης λήψης απόφασης για λόγους
προστασίας των καταναλωτών. 

•Βάζει τέλος στην επαναλαμβανόμενη
πολυετή και καταχρηστική τελικά χρήση
σκευασμάτων, για τα οποία με την πρόοδο
των τύπων εγκρίσεων παύει η ανάγκη
χρήσης τους. 

• Δεν επιτρέπει τη διατήρηση αποθεμάτων
για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών
από τη λήξη της άδειας των 120 ημερών.

Τερματίζεται η χρήση διχλωροπροπένιου στα θερμοκήπια

Το πρόγραμμα LIFE + EcoPest, που υλοποιήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικού
μαζί με πέντε φορείς, πέτυχε μείωση 30% της χρήσης γεωργικών φαρμάκων μέσα
σε δυο χρόνια και μείωση 70% των επιπέδων ρύπων στο νερό των πηγαδιών στην
πιλοτική περιοχή της Κωπαΐδας. 





Θ. Βώκος: 
«Να γίνουμε
ανταγωνιστικοί
και ευρηματικοί»
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ΤτΕ: Συμφωνία τώρα ή… καταστροφή!
Ηχηρή προειδοποίηση από τον Γιάννη
Στουρνάρα, ξεσήκωσε πολιτική θύελλα

Το Bloomberg περιγράφει τί σημαίνει 
η επιβολή ελέγχου κεφαλαίων

Πιο ευέλικτη
η ρύθμιση
των οφειλών
προς τη ΔΕΗ
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Αμετανόητα 
δογματικοί...

Στον σύγχρονο κόσμο, ο πιο μεγάλος
εχθρός είναι ο δογματισμός –αυτό που
με απλά λόγια λέμε «να μην μπορείς να
κοιτάξεις πέρα από τη μύτη σου». Στα
χρόνια της κρίσης, ο τρόπος με τον οποίο
οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν
τις σχέσεις με τους εταίρους και δανειστές
μας ήταν, μάλλον, προβληματικός. Ιδίως
το τελευταίο 5μηνο, όμως, είναι ο ορισμός
του δογματισμού: οι κακοί Γερμανοί, που
θέλουν μόνο το κακό μας! Είναι, όμως,
έτσι; 
Σε μια αίθουσα του ξενοδοχείου Kempin-
ski, στο Βερολίνο, ο κ. Χάρης Παπαχα-
ραλάμπους, γενικός διευθυντής του Κυ-
πριακού Οργανισμού Προώθησης Επεν-
δύσεων, παρουσιάσε την Πέμπτη τομείς
που ενδείκνυνται για ξένες εταιρείες
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν
στη Μεγαλόνησο. Ανάλογη παρουσίαση
έχει προγραμματιστεί και στο Ντίσελντορφ
και στο Μόναχο. 
Μετά από 2 χρόνια οικονομικής κρίσης
η Λευκωσία επιδιώκει να ανακτήσει και
πάλι την εμπιστοσύνη των ξένων επεν-
δυτών. Και στρέφεται στη Γερμανία, η
δραστηριότητα της οποίας στην Κύπρο
είναι ήδη δυναμική –ιδιαίτερα στον τομέα
της ναυτιλίας. Αλλά και σε άλλους τομείς,
όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και ο του-
ρισμός (εναλλακτικός και αγροτουρισμός),
τους τελευταίους 12 μήνες καταγράφεται
αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας,
κυρίως από μεσαίες γερμανικές εταιρείες.
Και δεν είναι μόνο οι χαμηλοί φορολογικοί
συντελεστές (12,5% εταιρικός φόρος)
που κάνουν την Κύπρο ελκυστική για
ξένους επενδυτές. Είναι και η γεωστρα-
τηγική της θέση, παρότι δεν έχει φυσικά
πλεονεκτήματα στον ίδιο βαθμό και στην
ίδια έκταση με την Ελλάδα. 
Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία τα
πράγματα είναι πολύπλοκα, αλλά την
ίδια ώρα μπορεί να είναι και πολύ απλά
για όσους είναι ρεαλιστές. Εμείς, όμως,
μάλλον προτιμάμε τον δογματισμό...

ΚΡΙΣΤΙΝ 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Ένα ηχηρό, διπλό μήνυμα
έστειλε στην Αθήνα η
επικεφαλής του ΔΝΤ.
Αφενός ξεκαθάρισε ότι
ενδεχόμενη μη αποπλη-

ρωμή των δόσεων που οφείλει η Ελλάδα
στο Ταμείο στις 30 Ιουνίου θα θεωρηθεί
αθέτηση πληρωμών και αφετέρου διε-
μήνυσε προς την Αθήνα ότι «στην παρούσα
φάση ο διάλογος με την ελληνική πλευρά
είναι περιορισμένος και θα πρέπει να
αποκατασταθεί με ενήλικες μέσα στην
αίθουσα», αφήνοντας σαφείς αιχμές για
τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Γιάννη
Βαρουφάκη. Πρόσθεσε, δε, ότι οι προ-
τάσεις των Θεσμών είναι «λογικές» και
ελαστικότερες σε σχέση με τους αρχικούς

στόχους...

ΖΩΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η επιλογή της Προέδρου
της Βουλής να παρουσιά-
σει τα πρώτα αποτελέ-
σματα των ερευνών της
«Επιτροπής Αλήθειας Δη-

μόσιου Χρέους» στο πιο κρίσιμο σημείο
της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές,
μόνο τυχαία δεν είναι. «Καταλήξαμε ότι
το χρέος που επισείεται σε βάρος του
ελληνικού λαού είναι παράνομο, μη νό-
μιμο, απεχθές, επονείδιστο και μη βιώ-
σιμο» δήλωσε η κα Κωνσταντοπούλου,
κάνοντας λόγο για «επιχειρήματα αμ-
φισβήτησης της νομιμότητάς του, απο-
νομιμοποίησης και εντεύθεν αναστολής
αποπληρωμής χρέους». Μήνυμα και προς
τον πρωθυπουργό ή προετοιμασία για

όσα έρχονται;

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Πού αρχίζουν και πού
τελειώνουν τα όρια των
αρμοδιοτήτων του δι-
οικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος; Ως επικεφαλής

ανεξάρτητης αρχής, μπορεί να κινείται
σε διαφορετική κατεύθυνση από την κυ-
βέρνηση; Τα ερωτήματα αυτά, που έχουν
ξανατεθεί, επανήλθαν έντονα με αφορμή
την Έκθεση της ΤτΕ για τη Νομισματική
Πολιτική. Η Πρόεδρος της Βουλής, στην
οποία την απέστειλε ως είθισται, του
την επέστρεψε ως «απαράδεκτη», από
την κυβέρνηση του επιτέθηκαν για «τρο-
μοκρατική παρέμβαση», ενώ η βουλευτής
Ραχήλ Μακρή του υπέβαλε μήνυση! Έστω
κι αν ο κ. Στουρνάρας είπε απλώς αυτά

που όλοι συζητούν...

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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ΓΕΡΟΥΝ 
ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ

Επικεφαλής Eurogroup

«Είναι ακόμα εφικτό να
επιτευχθεί συμφωνία
και να παραταθεί το ελ-
ληνικό πρόγραμμα, πριν
από το τέλος του μήνα.
Η μπάλα βρίσκεται στο
ελληνικό γήπεδο»

Κάθε Σάββατο πρωί η κίνηση στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι
τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Πλήθος Βορειοελλαδιτών περνά τα σύνορα προς Βουλγαρία
για ψώνια, βενζίνη, ακόμα και για επίσκεψη στον οδοντίατρο! Και την ίδια ώρα, η τοπική αγορά
«αιμορραγεί»... Ο Εμπορικός Σύλλογος Σερρών αποδίδει τη «φυγή» των Ελλήνων καταναλωτών
προς το γειτονικό Σαντάνσκι σε έναν «καλοστημένο μύθο φθήνιας», ωστόσο δεν μπορεί να
αγνοηθεί ο ρόλος της υφεσιακής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας στην κατάσταση αυτή...

Είπε



Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
των κρατών-μελών της Ευρω-
ζώνης, το απόγευμα της Δευ-
τέρας στις Βρυξέλλες, στρέ-
φονται όλα τα βλέμματα και οι
ελπίδες για επίτευξη ενός συμ-
βιβασμού μεταξύ Αθήνας και
δανειστών, ώστε να αποφευχθεί
η οριστική ρήξη που ουδείς μπο-
ρεί να προβλέψει ποιες επιπτώ-
σεις θα έχει τόσο για τη χώρα
μας όσο και συνολικά για την
Ένωση…
Νωρίτερα, το μεσημέρι της ίδιας
μέρας, θα πραγματοποιηθεί και έκτακτη
συνεδρίαση του Eurogroup, με στόχο
οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρω-
ζώνης να προετοιμάσουν τη Σύνοδο
Κορυφής, γεγονός που από πολλές
πλευρές ερμηνεύεται ως θετικό μήνυμα
για την εξέλιξη των διαπραγματεύ-
σεων. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ανα-
μένονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις,
στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο,
καθώς όλες οι πλευρές γνωρίζουν
ότι η Σύνοδος της Δευτέρας είναι η
«τελευταία ευκαιρία» για να απο-
φευχθεί ένα αδιέξοδο, που θα οδη-
γήσει την Ελλάδα στον γκρεμό και
την Ευρωζώνη σε μια δοκιμασία με
αβέβαιη κατάληξη. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, με
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, οι «θεσμοί» θα κάνουν στην
Αθήνα μια «τελευταία προσφορά»,
την παράταση του τρέχοντος προ-
γράμματος βοήθειας έως το τέλος του
έτους, με εκταμίευση 10-15 δισ.
ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν
οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της
χώρας. Αντικρουόμενες είναι, ωστόσο,
οι πληροφορίες για το ρόλο του ΔΝΤ
σε αυτό το «σχήμα», καθώς κάποιες
πηγές αναφέρουν ότι «παίζει» το σε-
νάριο μη συμμετοχής του Ταμείου. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα 10
δισ. που θα εκταμιευτούν σε περί-
πτωση συμφωνίας, είναι αυτά που
προορίζονται για τις ανάγκες ανακε-
φαλαιοποίησης των ελληνικών τρα-
πεζών και με αυτά θα πληρωθούν
τους επόμενους μήνες η ΕΚΤ και το
ΔΝΤ. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα αυξήσει
κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ το όριο

έκδοσης των έντοκων γραμματίων
από την ελληνική κυβέρνηση. Οι ελ-
ληνικές τράπεζες θα αγοράσουν αυτά
τα ομόλογα και θα τα καταθέσουν ως
εγγύηση για «φρέσκο» χρήμα στην
ΕΚΤ, κάτι στο οποίο, πάντως, μέχρι
τώρα η Τράπεζα ήταν αντίθετη. 
Ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει τι θα
γίνει μετά το τέλος της παράτασης,
καθώς όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει
να αποφασιστεί ένα τρίτο πακέτο
βοήθειας, της τάξης των 30 δισ. ευρώ
περίπου. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, το «σχήμα»
που θα υποστηρίξει αυτό το πακέτο
θα εξαρτηθεί από το αν οι Ευρωπαίοι
θα συμφωνήσουν σε αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους, καθώς αυτός
είναι ο όρος του ΔΝΤ για να συμμε-
τάσχει σε νέο πρόγραμμα. 
«Οι επόμενες τρεις ημέρες πρέπει να
χρησιμοποιηθούν, ώστε να οριστι-
κοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των
Θεσμών και της Ελλάδας, ώστε να
υποβληθεί στους ηγέτες των χωρών-
μελών της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής
της Δευτέρας. Η κατάσταση δείχνει
ότι τώρα είναι η ώρα να επιτευχθεί

μια συμφωνία», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά πηγή της ΕΕ στο πρακτορείο
Reuters. 

«Θετική εξέλιξη»
«Θετική εξέλιξη στον δρόμο για τη
συμφωνία» χαρακτήρισαν κυβερνη-
τικές πηγές τη σύγκληση του Συμ-
βουλίου Κορυφής τη Δευτέρα. Όπως
αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «επιδιώξαμε
οι τελικές διαπραγματεύσεις να γίνουν
στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της
Ευρώπης και εργαζόμαστε τώρα για
την επιτυχία της Συνόδου αυτής. Όσοι
επενδύουν στην κρίση και σε σενάρια

τρόμου θα διαψευστούν, αναφέρουν
οι ίδιες κυβερνητικές πηγές. Εκτιμούν,
επίσης, ότι θα υπάρξει λύση στη βάση
του σεβασμού των κανόνων της ΕΕ,
αλλά και της δημοκρατίας, που θα
επιτρέψει στην Ελλάδα να επιστρέψει
στην ανάπτυξη μέσα στο ευρώ». 
Πάντως, για να φτάσουμε σε αυτό το
σημείο, προηγήθηκε, την Πέμπτη,
μία ακόμα δραματική συνεδρίαση του
Eurogroup, στη διάρκεια της οποίας
–αλλά και μετά από αυτήν– ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βα-
ρουφάκης δέχθηκε τα ομαδικά πυρά
των ομολόγων του, αλλά και της επι-

κεφαλής του ΔΝΤ, με την Κριστίν Λαγ-
κάρντ, μάλιστα, να δηλώνει ότι «θέ-
λουμε να κάνουμε διάλογο με ενηλίκους
στο δωμάτιο»! 
Από την πλευρά του, ο κ. Βαρουφάκης
φέρεται να παρουσίασε σειρά μεταρ-
ρυθμίσεων που προτείνει η Αθήνα,
μεταξύ των οποίων: Πρόγραμμα ιδιω-
τικοποιήσεων, ανεξάρτητη αρχή φό-
ρων και τελών, ένα ανεξάρτητο δη-
μοσιονομικό συμβούλιο που θα ελέγχει
την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
πρόταση αντιμετώπισης των «κόκ-
κινων» δανείων, απελευθέρωση επαγ-
γελμάτων και φιλελευθεροποίηση
του χονδρικού εμπορίου, κατάργηση
φόρων υπέρ τρίτων. 

Ανησυχία 
για τις τράπεζες
Μέσα σε αυτό το κλίμα, και με την
αγωνία να κορυφώνεται για τις εξε-
λίξεις της Δευτέρας, αρκετές πλευρές
εκφράζουν ανησυχία για τη σταθε-
ρότητα του τραπεζικού συστήματος,
το οποίο τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται
αντιμέτωπο με μαζικές εκροές κατα-
θέσεων, ενώ κάποιοι προχωρούν
ένα βήμα παραπέρα ,εκφράζοντας
αμφιβολίες για το αν οι τράπεζες θα
ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα!
Πάντως ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συ-
νάντηση που είχε χθες με τον συν-
τονιστή της Ομάδας Διαπραγμάτευσης
και αναπληρωτή υπουργός Εξωτερι-
κών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, διαβεβαί-
ωσε ότι η σταθερότητα του τραπεζικού
συστήματος διασφαλίζεται πλήρως
από τις κοινές δράσεις της ΤτΕ και
της ΕΚΤ (αύξηση ELA).
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Τέλειωσαν τα ψέματα!

Οι κίνδυνοι που δυνητικά εγείρει η ελληνική κρίση για
την Ευρωζώνη είναι «διαχειρίσιμοι» εφόσον οι Ευρωπαίοι
ηγέτες ενεργήσουν εγκαίρως, προκειμένου να ενισχύσουν
τις οικονομίες τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο στην ετήσια έκθεσή του για την περιοχή, που
έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Θέτει, ωστόσο, ως προ-
ϋπόθεση «ότι θα υπάρξει μία έγκαιρη και αποτελεσματική
ανταπόκριση σε πολιτικό επίπεδο». 

Σύμφωνα με το Ταμείο, οι κίνδυνοι μετάδοσης της ελ-
ληνικής κρίσης στην περιοχή της ζώνης του ευρώ
έχουν σε κάθε περίπτωση «ελαττωθεί», χάρη στους
διάφορους μηχανισμούς που τέθηκαν σε ισχύ από
τους Ευρωπαίους για την αντιμετώπιση της κρίσης:
την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και τα «τείχη προστασίας» που
δημιούργησαν οι Βρυξέλλες.

Λύση ή ρήξη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας  
Στο «τραπέζι» ξανά το σενάριο παράτασης του προγράμματος

ΔΝΤ: Πιο «οχυρωμένη» πλέον η Ευρωζώνη
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Η Δύση επιμένει στα λάθη της, πολλές φορές με
εμμονή. Δεν δικαιολογείται αλλιώς η «σπουδή» με
την οποία η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αποθηκεύει
όπλα στην Ανατολική Ευρώπη (και δη σε περιοχές
που συνορεύουν με τη Ρωσία), με προφανή σκοπό
να τρομάξει τη Μόσχα. Και είναι απορίας άξιον γιατί
επιμένει σε αυτή την – αναποτελεσματική, όπως έχει
ήδη αποδειχθεί– τακτική. 
Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία, φιλοξενούν πλέον
στο έδαφός τους αυξανόμενο αριθμό βαρέων όπλων,
ενώ οι κυβερνήσεις των προαναφερόμενων χωρών
προσπαθούν να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι
«απειλούνται» από τη Μόσχα (τη στιγμή μάλιστα που
την προκαλούν συνεχώς), χωρίς φυσικά να λένε από
ποια αντικειμενικά στοιχεία προκύπτει αυτό. 
Η ιστορία, λένε πολλοί, επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
Κάποιοι στη Δύση, η οποία απειλείται από τον ισλαμικό
παράγοντα, προσπαθούν να αλλάξουν, με ανυπολόγιστες
συνέπειες, τη στρατηγική ισορροπία δυνάμεων στον
πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια, η Ουάσινγκτον έχει
αποτύχει και δη οικτρά σε πολλά μέτωπα, πέραν
εκείνου της Ουκρανίας: στην Αίγυπτο, όπου η απόπειρά
της να εγκαταστήσει ένα ισλαμικό καθεστώς βρήκε
απέναντί της τον λαό της χώρας, στη Λιβύη όπου
μετά την ανατροπή του καθεστώτος επικράτησε το
χάος, στη Συρία όπου η κυβέρνηση της Δαμασκού
εξακολουθεί να μάχεται κατά των χρηματοδοτούμενων
και εξοπλισμένων από τη Δύση ισλαμιστών, στο Ιράκ
όπου η διάλυση των υποδομών της χώρας στο
παρελθόν, έχει εξασθενήσει τις άμυνες της έναντι
των εξτρεμιστών του σουνιτικού Ισλάμ, μεταξύ άλλων. 
Ένα ολόκληρο πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο
στην Ουάσινγκτον, συνεπικουρούμενο από τη βιομηχανία
όπλων των ΗΠΑ, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του
προκειμένου να αναβιώσει τον Ψυχρό Πόλεμο. Και
είναι να αναρωτιέται κανείς, ποιός και πώς θα κερδίσει
από αυτό, πέραν κάποιων μετόχων εταιρειών στις
ΗΠΑ που κατασκευάζουν οπλικά συστήματα. Ένα είναι
σίγουρο: η παγκόσμια ειρήνη δεν έχει κάτι να κερδίσει
από την αδιέξοδη απόπειρα της Δύσης να αλλάξει τις
στρατηγικές ισορροπίες στον πλανήτη και να «στραγ-
γαλίσει» γεωπολιτικά τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ και οι τρεις
δορυφόροι τους στη Βαλτική, δημιουργούν συνεχώς
ένταση και θέτουν με τις πολιτικές τους σε συνεχή
κίνδυνο την ειρήνη. Η απόπειρα δημιουργίας αρνητικών
για τη Μόσχα στερεότυπων με τη χρήση όρων όπως
«ρωσική απειλή», αναδεικνύει ότι όσοι στην Ουάσινγκτον
μιλούν για ειρήνη, απλώς προσπαθούν να εξαπατήσουν
την κοινή γνώμη στη Δύση.

Προσπαθούν 
να εξαπατήσουν την

κοινή γνώμη στη Δύση 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΔΕ
Δικηγόρου Ώρα εξελίξεων και στη Ν.Δ.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης
με τους δανειστές, είτε με την επίτευξη συμφωνίας είτε
με ρήξη, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου
και στη Νέα Δημοκρατία, όπου όλες οι πλευρές τηρούν
στάση αναμονής ενόψει των κρίσιμων στιγμών, ωστόσο
την ίδια ώρα λαμβάνουν θέσεις μάχης για το «ξεκαθάρισμα»
που θα ακολουθήσει. Η συνάντηση που είχε εντός της
εβδομάδας η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Αλέξη Τσίπρα
στο Μέγαρο Μαξίμου, κυρίως όμως τα όσα ακολούθησαν,
με την επικοινωνία που είχε η πρώην υπουργός με τον
πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, τα παράπονα που
εξέφρασε ο τελευταίος επειδή δεν είχε ενημερωθεί για τη

συνάντηση, αλλά και τη δήλωση της κας Μπακογιάννη ότι
«εδώ και καιρό δεν μιλάμε με τον κ. Σαμαρά», δείχνουν
ότι είναι απλώς θέμα χρόνου να δρομολογηθούν εξελίξεις
στη Συγγρού. Εξάλλου, οι περισσότερες πλευρές συμφωνούν
ότι η αδράνεια που επιδεικνύει μετά τις εκλογές η ηγεσία
της Ν.Δ. δεν μπορεί να την πάει… μακριά, μέσα στα νέα
δεδομένα που διαμορφώνονται στη χώρα. Πάντως, η
ηγεσία του κόμματος φαίνεται πως δεν έχει εγκαταλείψει
την τακτική της «δικαίωσης», ενώ πληροφορίες θέλουν
τον Αντώνη Σαμαρά έτοιμο να προχωρήσει σε ανοίγματα
και σε άλλους χώρους, κυρίως προς το κέντρο. Σε κάθε
περίπτωση, οι εξελίξεις είναι θέμα χρόνου…

Αφού άναψε «φωτιά» με τις δηλώσεις του περί Ελλήνων δη-
μοσιογράφων που δέχονταν «κατήχηση» από το ΔΝΤ για να

περνάνε τις θέσεις του στην κοινή
γνώμη της χώρας μας, ο Παναγιώτης

Ρουμελιώτης, πρώην εκπρό-
σωπος της Ελλάδας στο Ταμείο,

επέλεξε την τακτική «δεν γνωρί-
ζω-δεν θυμάμαι» όταν κλήθηκε
να δώσει εξηγήσεις για όσα είπε.
«Δεν θυμάμαι ποιους είδα, έχει
περάσει καιρός. Δεν θυμάμαι καν
ποιους συνάντησα στον δρόμο.
Είναι συνήθης πρακτική του ΔΝΤ
να καλεί δημοσιογράφους απ’
όλο τον κόσμο» είπε, απαν-
τώντας στις επίμονες ερωτή-

σεις. Στο μεταξύ, όμως, ο
ανεμιστήρας είχε πιάσει
δουλειά, σκορπίζοντας παν-
τού τη λάσπη…   

Μήνυση κατά του Γιάννη Στουρνάρα
κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
επειδή θεωρεί ότι οι αναφορές
του περί πιθανής εξόδου της χώρας
από την Ευρωζώνη, αν δεν υπάρξει
συμφωνία με τους εταίρους, είναι
επικίνδυνες και δεν συνάδουν με
τις συνθήκες της ΕΕ και το ρόλο
του. Όποιος δεν είναι μαζί μας,
είναι εχθρός μας…

«Εδώ και καιρό ετοιμαζόμαστε ψυ-
χολογικά για το μεγάλο “όχι”», δήλωσε
ο υπουργός Εσωτερικών, αν και δι-
ευκρίνισε ότι «το μεγάλο “όχι” δεν
σημαίνει βέβαια έξοδος από το ευρώ»,
αφού όπως παραδέχθηκε «αυτή τη
στιγμή το μεγάλο μέρος του λαού δεν
δέχεται την εκδοχή του μεγάλου “όχι”».
Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...«Δεν γνωρίζω – 
Δενθυμάμαι»
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«Η πραγματική διαπραγμάτευση αρχίζει τώρα», είπε
ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Kοινοβουλευτική
Oμάδα του κόμματός του, λίγες μέρες μετά το ναυάγιο
των συνομιλιών στις Βρυξέλλες. Πριν λίγο καιρό,
αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον κ. Γιούνκερ, ο
οποίος του είχε κοινοποιήσει την πρόταση που προέκυψε
από τη συνάντηση του Βερολίνου, ο πρωθυπουργός
είχε εκφράσει την έκπληξή του γιατί, όπως είπε, δεν
περίμενε τέτοιο περιεχόμενο. Τα ερωτήματα που προ-
κύπτουν αβίαστα είναι: Ποιό ήταν το περιεχόμενο της
«σκληρής διαπραγμάτευσης» εδώ και 5 μήνες; Υπήρξαν
αποτελέσματα; Τα γνώριζε ο πρωθυπουργός; Κι αν τα
γνώριζε, προς τί η έκπληξή του; Ή μήπως υπάρχει
κάτι που έγινε όλο αυτό το διάστημα και που το
ακύρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αναλαμβάνοντας ο ίδιος
τις διαπραγματεύσεις; Σύντομα θα γνωρίζουμε! 
Από την άλλη οι δανειστές, οι «θεσμοί», δηλώνουν
αδυναμία να κατανοήσουν που το πάει η ελληνική
πλευρά και εν πολλοίς θεωρούν ότι οι δικοί μας για
κάποιο λόγο παίζουν διαρκώς καθυστερήσεις, προ-
τάσσοντας το αίτημα για πολιτική λύση, το οποίο τίθεται
από την περίοδο του πρώτου μνημονίου, χωρίς ποτέ
να γίνει αποδεκτό από τους εταίρους και κυρίως το
ΔΝΤ. Φυσικά, το Ταμείο δεν μπορεί να συμμετάσχει
σε μια διαδικασία πολιτικής λύσης, γιατί είναι ένας οι-
κονομικός οργανισμός. Είναι, ωστόσο, προφανές ποια
αισθήματα τρέφουν για τον κ. Τσίπρα, που τον θεωρούν
πολύ αριστερό για τα μέτρα τους. Ένας λόγος, λοιπόν,
που το ΔΝΤ συντάσσεται με τους σκληρούς του ευρω-
παϊκού βορρά είναι ιδεολογικός και σκοπό έχει, μάλλον,
να αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να ταπεινωθεί,
παρά να της παραχωρήσει μια λύση με ελαστικοποίηση
των μέτρων –τη στιγμή, μάλιστα, που κάθε χαλάρωση
μπορεί να εκληφθεί ως νίκη της Ελλάδας και να ξεκινήσει
ένα ντόμινο κατά του δόγματος της λιτότητας. 
Το βέβαιο είναι ότι από την έναρξη των συνομιλιών
μέχρι σήμερα, ακόμη κι αν έγιναν διαπραγματεύσεις,
αυτές δεν είχαν καμία πρόοδο. Φαίνεται σαν οι δύο
πλευρές να συναντιόνταν για τα μάτια του κόσμου,
ανιχνεύοντας προθέσεις, ελπίζοντας η μία σε υποχώρηση
της άλλης. Τελικά, μάλλον η Α. Μέρκελ και ο Φ. Ολάντ
θα λύσουν τον γόρδιο δεσμό στη Σύνοδο Κορυφής
στο τέλος Ιουνίου, που συμπίπτει με την καταληκτική
ημερομηνία του τρέχοντος προγράμματος. Και η λύση
θα είναι μια ολιγόμηνη παράταση, ώστε και η χώρα
να μη βρεθεί στο κενό και να δοθεί χρόνος στην
ελληνική κυβέρνηση για διευρυμένες συμμαχίες, που
θα τη αποδεσμεύσουν από την ομηρία των εσωκομ-
ματικών αντιδράσεων.

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Το χρονικό της 
μη διαπραγμάτευσης

Η «γραμμή» της Ζωής

Ως ενδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης
χαρακτηρίζουν πολλές πλευρές την τακτική που
ακολουθεί η Πρόεδρος της Βουλής σε αρκετά
ζητήματα. Με τελευταία «κρούσματα» το προ-
σωρινό πόρισμα της Επιτροπής για το χρέος και
την «αναπομπή» στον Γιάννη Στουρνάρα της
Έκθεσής του για τη Νομισματική Πολιτική, η
Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει τους τόνους
με την κάλυψη της κυβέρνησης, δείχνοντας έτσι
ότι τα σενάρια που ήθελαν το Μαξίμου να
δυσφορεί για τις επιλογές της μάλλον δεν ευ-
σταθούν. Σε αυτό συντείνει και η πρόσφατη συ-

νάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Κων-
σταντόπουλο (με τους γνωρίζοντες να επι-
μένουν ότι η Πρόεδρος της Βουλής δεν δέ-
χεται παρεμβάσεις ούτε από τον πατέρα
της). Σε κάθε περίπτωση, η Ζωή Κων-
σταντοπούλου φαίνεται πως εξελίσσεται
σε βασικό εκφραστή μιας πολύ σκληρής
γραμμής εντός και εκτός Ελλάδος, που
ίσως εξυπηρετεί το Μαξίμου στους επι-
κοινωνιακούς σχεδιασμούς του. Όλα αυτά,
βέβαια, με την προϋπόθεση ότι η κατάσταση
βρίσκεται υπό έλεγχο…

Ποιο
στέλεχος

κόμματος της
αντιπολίτευσης

σχεδιάζει ηχηρή
πολιτική μετα-

γραφή; 

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και κομβική
στιγμή, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά συ-
νολικά για τη χώρα, η Φώφη Γεννηματά
ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή: να
ηγηθεί της προσπάθειας του Κινήματος
να κάνει το comeback στην πολιτική
ζωή του τόπου. Η εκλογής της
στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ μπορεί
να μην αποτέλεσε έκπληξη, κα-
λείται, όμως, να κάνει την έκ-
πληξη, αποδεικνύοντας ότι
ούτε το κόμμα ούτε η ίδια είναι
«καμένα χαρτιά», όπως πι-
στεύουν πολλοί. Τα βασικά
ζητούμενα αμέσως μετά την
ανάληψη των καθηκόντων
της είναι η στάση που θα τη-
ρήσει έναντι της κυβέρνησης
και η σχέση της με τον Γιώργο
Παπανδρέου. Από αυτά θα
κριθούν πολλά… 

Μπορεί να ήταν «οικοδεσπότης»
της συνδιάσκεψης του ΚΙΔΗΣΟ που
έγινε στην πόλη του, ωστόσο ο δή-
μαρχος Βόλου μόνο φιλόξενα δεν
υποδέχθηκε τον επικεφαλής του
Κινήματος και πρώην πρωθυπουργό
Γ. Παπανδρέου! Τον αποκάλεσε
«απατεώνα», κατηγορώντας τον
ότι κατέστρεψε την Ελλάδα. Κάποια
πράγματα δεν αλλάζουν… 

Μπορεί να κάνει 
την «έκπληξη»;Τη δική του ερμηνεία για την πρόσφατη

συνάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη
με τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο πάλαι
ποτέ στενός συνεργάτης του Αντώνη
Σαμαρά. Όπως είπε, η Ντόρα επισκέ-
φθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρω-
θυπουργό επειδή θα είναι η επόμενη
πρόεδρος της Ν.Δ. Γνωρίζει κάτι ή
του αρέσει να «μπριζώνει» τον Αντώνη; 

ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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Υπέρ της άνευ όρων συμφωνίας με τους
θεσμούς τάσσεται η Τράπεζα της Ελλάδας
στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πο-
λιτική 2014-2015, παραθέτοντας μάλιστα
σενάριο καταστροφής της ελληνικής οι-
κονομίας στην περίπτωση αρνητικής εξέ-
λιξης των διαπραγματεύσεων. Η Έκθεση,
η οποία κατά τη συνήθη διαδικασία εστάλη
και στη Βουλή, ξεσήκωσε θύελλα πολιτικών
αντιδράσεων, καθώς η Πρόεδρος της
Βουλής την «ανέπεμψε» στον Γ. Στουρνάρα
ως «απαράδεκτη» ενώ και η κυβέρνηση
έκανε λόγο για απαράδεκτη πολιτική πα-
ρέμβαση του Διοικητή της ΤτΕ.

Στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας, Γ. Στουρ-
νάρα, υπάρχει εκτενής αναφορά στο θέμα των
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρ-
νησης και των Θεσμών.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «η σύναψη μιας

νέας συμφωνίας με τους εταίρους είναι απαραίτητη
προκειμένου να αποσοβηθούν οι άμεσοι κίνδυνοι
που υπάρχουν σήμερα για την οικονομία, να πε-
ριοριστεί η αβεβαιότητα και να δοθεί μια διατη-
ρήσιμη αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα». Αν-
τίθετα, πάντα κατά την Έκθεση, αν οι συζητήσεις
μεταξύ των δύο πλευρών δεν τελεσφορήσουν,

τίθεται θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ
και πιθανότατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην
περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το σενάριο
που παραθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),
«μια ελεγχόμενη κρίση χρέους, όπως αυτή που
διαχειριζόμαστε σήμερα με τη βοήθεια των
εταίρων, θα μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη κρίση,
με μεγάλους κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα
και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η έξοδος
από το ευρώ θα προσθέσει στο ήδη βεβαρημένο
περιβάλλον μια νέα οξύτατη συναλλαγματική
κρίση που θα εκτινάξει τον πληθωρισμό». Και
συνεχίζει: «Όλα αυτά σημαίνουν βαθιά ύφεση,
δραματική μείωση των εισοδημάτων, πολλαπλα-
σιασμό της ανεργίας και κατάρρευση όσων έχει
πετύχει η ελληνική οικονομία στα χρόνια της
ένταξης στην ΕΕ και κυρίως την περίοδο του
ευρώ». 

Κίνδυνος ύφεσης
Δυσοίωνες, εξάλλου, είναι προβλέψεις της ΤτΕ
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και
επισείει τον κίνδυνο της επιστροφής στην ύφεση,
εξαιτίας, όπως υποστηρίζει, της αβεβαιότητας
που επικράτησε από τους τελευταίους μήνες του
2014 και εντεύθεν. 
Στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική επι-
σημαίνεται ότι οι προβλέψεις για άνοδο του ΑΕΠ
το 2015 και επιτάχυνση της ανόδου το 2016
έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Μάλιστα,
όπως επισημαίνεται, η κατάσταση είναι τόσο
ρευστή, ώστε οι προβλέψεις για την πορεία της
οικονομίας παραμένουν ιδιαίτερα επισφαλείς. 
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στην
Έκθεση, τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ δείχνουν
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και συρρί-
κνωση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση για δύο συ-
νεχόμενα τρίμηνα. Η επιδείνωση των δεικτών
οικονομικού κλίματος και των συνθηκών χρη-
ματοδότησης του ιδιωτικού τομέα υποδηλώνουν
ότι η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της
οικονομίας θα γίνει εντονότερη το β’ τρίμηνο
του 2015, με κίνδυνο η οικονομία να μπει σε
μια νέα φάση ύφεσης. 
Ωστόσο, ο Γ. Στουρνάρας αφήνει κάποια χαραμάδα

αισιοδοξίας, εκτιμώντας ότι «αν βελτιωθεί το
κλίμα, η οικονομία μπορεί να επανέλθει σχετικά
σύντομα σε ανοδική τροχιά». Επαναλαμβάνει,
όμως, ότι για να επιτευχθεί αυτό απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
πιστωτικού γεγονότος και να διασφαλιστεί η πα-
ραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση, «μία
συμφωνία θα δημιουργούσε θετικές προοπτικές
και θα μπορούσε να καλύψει το έδαφος που
χάθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015».

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού
Για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού,
η ΤτΕ εκτιμά ότι παρατηρείται επιδείνωση. Το
πρωτογενές αποτέλεσμα της ΕΚ το 2014, με
βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

(ΠΟΑ), δεν είναι ακόμη γνωστό, όμως εκτιμάται
ότι θα παρουσιάσει σημαντική απόκλιση από το
στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλε-
όνασμα 1,5% του ΑΕΠ. Για το 2015 η ΤτΕ διαπι-
στώνει υστέρηση των φορολογικών εσόδων από
τους στόχους που έχουν τεθεί. Παρά ταύτα, όπως
επισημαίνεται, ο κρατικός προϋπολογισμός εκτε-
λέστηκε χωρίς αποκλίσεις, εις βάρος όμως της
ρευστότητας στην υπόλοιπη οικονομία. Και τούτο,
διότι η πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
στηρίχθηκε, κατά κύριο λόγο, στη σημαντική
μείωση των πρωτογενών δαπανών, στην καθυ-
στέρηση εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε αυξημένα έκτακτα μη
φορολογικά έσοδα και έσοδα ΠΔΕ, καθώς και
στις εισπράξεις από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο. 
Ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι μία συμφωνία με
τους εταίρους παρέχει τη δυνατότητα μίας ηπιότερης
δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία θα
βασίζεται σε χαμηλότερους και πιο ρεαλιστικούς
στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής
Κυβέρνησης.

Οι τράπεζες
Για τα «κόκκινα» δάνεια και αυτά που βρίσκονται
σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η
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ΤτΕ: Συμφωνία τώρα ή… καταστροφή!
Ηχηρή προειδοποίηση από τον Γιάννη Στουρνάρα, ξεσήκωσε πολιτική θύελλα

Τί σημαίνει το capital control;
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
Δημήτρης Μάρδας, διαβεβαιώνει ότι η
περίπτωση της Ελλάδας είναι διαφορε-
τική από αυτή της Κύπρου και καθησυ-
χάζει ότι δεν θα υπάρξει κεφαλαιακός
έλεγχος στη χώρα μας. Παρά τις δια-
βεβαιώσεις, ωστόσο, η σχετική συζήτηση
έχει «φουντώσει»… 
Για τον λόγο αυτόν, το πρακτορείο Bloomberg
παρουσίασε με τη μορφή ερωτήσεων/απαν-
τήσεων αναλυτικά πώς μπορεί να επιβληθεί
έλεγχος κεφαλαίων, αλλά και πώς θα λει-
τουργήσει το capital control.

Πώς θα συμβεί;
Το πιθανό σενάριο είναι πως μια κατάρρευση
των συνομιλιών θα οδηγήσει τις κυβερνήσεις
να πουν στον Τσίπρα ότι δεν μπορεί να
περιμένει πως θα συνεχιστεί περαιτέρω η
έκτακτη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ (ELA).
Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί τότε αντιμέτωπος
με την επιλογή να αφήσει τις τράπεζες να κα-
ταρρεύσουν ή να επιβάλει έλεγχο κεφαλαίων. 

Τί θα γίνει αν η Ελλάδα αθετήσει 
μια υποχρέωσή της;
Πολλές από τις εγγυήσεις (collaterals) που
δεσμεύονται έναντι του ELA, είναι ομόλογα
εγγυημένα από την κυβέρνηση και ελληνικούς
τίτλους, μεταξύ των οποίων και έντοκα γραμ-
μάτια. Εάν η Ελλάδα χάσει μια προθεσμία, οι
κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης πιθανώς
να αποφάσιζαν πως τα πιστωτικά ιδρύματα
δεν είναι πλέον επιλέξιμα για να δεχθούν
έκτακτη ρευστότητα, καθώς ο εγγυητής δεν
είναι φερέγγυος. Η ΕΚΤ θα μπορούσε να επι-
βάλει ένα πολύ μεγάλο discount στην ονομαστική
αξία των ελληνικών collateral, βάζοντας ένα
αυστηρό όριο για τον μέγιστο δυνητικό ELA.
Η ΕΚΤ θα μπορούσε ακόμη και να διακόψει
τον ELA αμέσως, αναγκάζοντας τον Αλέξη
Τσίπρα να αποφασίσει επί τόπου.

Πώς θα δούλευε 
ο έλεγχος κεφαλαίων;
Θα είναι κάτι κακό. Κανένας δεν γνωρίζει
ποιές θα είναι οι λεπτομέρειες για την Ελλάδα,
αλλά στην Κύπρο συνέβησαν τα εξής: Οι ανα-
λήψεις από τα ΑΤΜs περιορίστηκαν στα 300
ευρώ ημερησίως ανά άτομο. Η μεταφορά πε-
ρισσότερων από 300 ευρώ στο εξωτερικό
έπρεπε να λαμβάνουν έγκριση από μια ειδική
επιτροπή. Οι εταιρείες χρειάζονταν έγγραφα
για κάθε εντολή πληρωμής. Οι γονείς δεν
μπορούσαν να στείλουν στα παιδιά τους, που
σπούδαζαν στο εξωτερικό, περισσότερα από
5.000 ευρώ το τρίμηνο. Οι Κύπριοι που τα-

ξίδευαν στο εξωτερικό μπορούσαν να έχουν
μαζί τους όχι περισσότερα από 1.000 ευρώ
και οι επιταγές δεν μπορούσαν να εξαργυ-
ρωθούν.

Πώς θα επιβληθεί ο έλεγχος 
κεφαλαίων;
Συνήθως αυτό γίνεται σαν... έκπληξη. Στην
Κύπρο ξεκίνησε με μια αργία (μεταξύ 16-28
Μαρτίου 2013). Αυτό έδωσε στη χώρα χρόνο
να διαπραγματεύεται μια συμφωνία με τα
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ. Οι
τράπεζες άνοιξαν ξανά έχοντας επιβληθεί οι
περιορισμοί και ένα σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης
του τραπεζικού συστήματος της χώρας, το
οποίο περιελάμβανε την επιβολή ζημίας επί
των καταθέσεων. 

Ποιος παίρνει την απόφαση;
Η απόφαση είναι της ελληνικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με Νόμο του 1993, ο διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να επιβάλει πε-
ριορισμούς, αλλά χρειάζεται το υπουργείο
Οικονομικών για να εγκρίνει την απόφασή
του την ίδια ημέρα. 

Πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει;
Πραγματικό όριο δεν υπάρχει. Η Κύπρος κρά-
τησε τους ελέγχους για δύο χρόνια, αν και
υποτίθεται πως προοριζόταν ως προσωρινό
μέτρο. Οι περιορισμοί σταδιακά χαλάρωσαν
προτού αρθούν οριστικά φέτος τον Απρίλιο.
Η εμπειρία από άλλες χώρες, μεταξύ των
οποίων και η Ισλανδία αποδεικνύει ότι από
την στιγμή που θα επιβληθούν μπορούν να
αφαιρεθούν σταδιακά μόνο μετά από μια
μεγάλη χρονική περίοδο.

Ποια άλλη επίδραση θα μπορούσαν 
να έχουν στην Ελλάδα;
Θα έδιναν στην Ελλάδα χώρο και χρόνο να ανα-
πνεύσει και να πετύχει μια συμφωνία με τους
πιστωτές σε μια τραπεζική αργία, αλλά το κόστος
θα ήταν μεγάλο. Το όριο στις επιχειρηματικές
συναλλαγές και η απόσυρση των καταθέσεων
θα έπληττε τις πωλήσεις λιανικής, τον τουρισμό,
την βιομηχανία, τις εισαγωγές και κάθε άλλο
κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας.

Θα είχε άλλες επιλογές ο Τσίπρας;
Όχι ακριβώς. Εάν η κυβέρνηση άφηνε τις τρά-
πεζες να φθάσουν στο όριο της χρηματοδότησης
έκτακτης ανάγκης, το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα θα ξέμενε από μετρητά μέσα σε λίγες
ημέρες, καθώς οι καταθέτες θα απέσυραν
όσα περισσότερα χρήματα θα μπορούσαν.
Αυτό θα οδηγούσε σίγουρα την Ελλάδα εκτός
του ευρώ, από την στιγμή που καμία οικονομία
δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ρευστότητα.
Ακόμη κι αν η κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκα-
ταλείψει το ευρώ, τα capital controls θα είχαν
και τότε νόημα, καθώς θα σταματούσαν το
ρολόι μέχρι να τυπωθεί νέο νόμισμα. 

Ο έλεγχος κεφαλαίων είναι νόμιμος;
Σπανίως. Ενώ η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
είναι μια από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες
της ΕΕ, οι περιορισμοί είναι δυνατοί μόνο
«κάτω από αυστηρούς όρους για λόγους δη-
μόσιας ασφάλειας». Η Κομισιόν επέτρεψε
στην Κύπρο να το κάνει και αυτό είναι το
μόνο καταγεγραμμένο παράδειγμα. Τότε το-
νίστηκε ότι «υπήρχε σημαντικός κίνδυνος
πλήρους αποσταθεροποίησης του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος».

Η Έκθεση της ΤτΕ επισείει τον κίνδυνο της επιστροφής 
στην ύφεση, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικράτησε 
από τους τελευταίους μήνες του 2014 και εντεύθεν

ΤτΕ κατέγραψε την αύξησή τους από το 39,9%
στο τέλος του 2014, στο 40,8% στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2015. Το ποσό αυτό αν-
τιστοιχεί σε περίπου 100 δισ. ευρώ. Η ΤτΕ δια-
πιστώνει ότι για σημαντικό αριθμό δανείων οι
τράπεζες δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο αντιμε-
τώπισης του προβλήματος. Παρά τα προβλήματα
αυτά, η ΤτΕ διαπιστώνει ότι η κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών, σύμφωνα με τα στοιχεία
του πρώτου τριμήνου 2015, παρέμεινε σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών
Μετοχών ανήλθε σε 12,5%, περίπου όσο και
το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών τραπεζών,
και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορ-
φώθηκε σε 12,7%.
Για τη ρευστότητα, η ΤτΕ θεωρεί ότι επιβαρυντικό
στοιχείο απετέλεσε η αναβολή πληρωμών του
Δημοσίου κυρίως προς τους προμηθευτές των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η άντληση
των διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού.
Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης στις εμ-
πορικές τράπεζες μειώνονται σταδιακά από τα
μέσα του 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2015
(συνολικά οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης
μειώθηκαν κατά 7 περίπου δισ. ευρώ από τον
Ιούλιο 2014 έως και τον Απρίλιο 2015).
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Μολονότι οι προοπτικές για την
ανάπτυξη του τουρισμού κρουα-
ζιέρας στην Ελλάδα παραμένουν
τεράστιες, η έλλειψη υποδομών
–κυρίως λιμενικών– και η αβε-
βαιότητα σε ό,τι αφορά το ισχύον
θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο,
λειτουργούν ως τροχοπέδη για
μεγαλύτερη ανάπτυξη. 
Αυτό σημειώνει ο κ. Θεόδωρος Βώκος,
Εκτελεστικός Διευθυντής των Εκθέσεων
Ποσειδώνια, ως βασικό συμπέρασμα
της ιδιαίτερα επιτυχημένης διοργάνωσης
Posidonia Sea Tourism Forum, που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην
Αθήνα. Επισημαίνει, δε, ότι σε έναν
κλάδο όπως αυτός του θαλάσσιου του-
ρισμού, στον οποίο ο παγκόσμιος αν-
ταγωνισμός είναι τεράστιος, αν θέλουμε
να αξιοποιήσουμε τα σπουδαία πλε-
ονεκτήματα της πατρίδας μας, πρέπει
κι εμείς να γινόμαστε ανταγωνιστικοί
και ευρηματικοί… 

Τα Ποσειδώνια και το Posidonia
Sea Tourism Forum έχουν εξε-
λιχθεί σε θεσμό για τον θαλάσσιο
τουρισμό τόσο στην Ευρώπη όσο
και παγκόσμια. Πόσο δύσκολο
ήταν για μια χώρα σαν την Ελλάδα,
παρά τη διαχρονική σχέση που
έχει με τη ναυτιλία, τον τουρισμό
και τη θάλασσα, να μπει στο
«χάρτη» των παγκόσμιων διορ-
γανώσεων αυτού του είδους; 

Είμαστε περήφανοι που το Posidonia
Sea Tourism Forum αποτελεί μία από
τις κορυφαίες παγκοσμίως επιχειρη-
ματικές πλατφόρμες για τη βιομηχανία
του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι, άλ-
λωστε, η βασική πλέον εκδήλωση για
τον τουρισμό κρουαζιέρας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, αντίστοιχη του Cruise
Shipping Miami για τη Βόρεια Αμερική
και του Seatrade Med για τη Δυτική
Μεσόγειο. Η ανταπόκριση της διεθνούς
βιομηχανίας κρουαζιέρας και yachting
στο Posidonia Sea Tourism Forum
είναι παραπάνω από θετική, αφού
συγκεντρώνει τους decision makers
του κλάδου απ’ όλο τον κόσμο. Ειδικά
φέτος, το γεγονός ότι στο πλαίσιο του
Forum διεξήχθη η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της CLIA Europe
και φιλοξενήθηκε το σεμινάριο για

την προώθηση της Ελληνο-κινεζικής
συνεργασίας στον τομέα του θαλάσσιου
τουρισμού που διοργάνωσε η Κινεζική
Πρεσβεία στην Αθήνα και το Υπουργείο
Εμπορίου της Hainan, αναδεικνύουν
τη σπουδαιότητα της περιοχής για τη
βιομηχανία της κρουαζιέρας. 
Προφανώς, όλα αυτά δεν ήρθαν εύκολα.
Από την πρώτη διοργάzνωση του Po-
sidonia Sea Tourism Forum, το 2011,
έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά βή-
ματα που έχουν οδηγήσει σε αυτό το
αποτέλεσμα. Ωστόσο, νομίζω ότι αν
μπορούμε να μιλήσουμε για «συνταγή»,
αυτή είναι ο συνδυασμός της δυναμικής

και της μεγάλης προοπτικής που ούτως
ή άλλως παρουσιάζει ο κλάδος στην
περιοχή μας, με τη διάθεσή όλων μας
–και εννοώ την διάθεση όλων των
φορέων που εμπλέκονται στον του-
ρισμό στη χώρα μας– να αναδείξουμε
την Ελλάδα σε κομβικό προορισμό θα-
λασσίου τουρισμού, με σκοπό να αυ-
ξήσουμε τα οφέλη της χώρας μας από
αυτή τη μορφή τουρισμού και τα συ-
νολικά οφέλη για την οικονομία μας.

Ποιο ήταν το βασικό συμπέρασμα
και το κυρίαρχο μήνυμα της φε-
τινής διοργάνωσης;

Αν πρέπει να συνοψίσω σε ένα βασικό
συμπέρασμα, αυτό νομίζω είναι ότι
μολονότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη
του τουρισμού κρουαζιέρας στην
Ελλάδα παραμένουν τεράστιες, η έλ-
λειψη υποδομών –κυρίως λιμενικών–
και η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το
ισχύον θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο,
με την επακόλουθη επιφυλακτικότητα
που δημιουργείται στον τομέα των
επενδύσεων, λειτουργούν ως τροχο-
πέδη για μεγαλύτερη ανάπτυξη, η
οποία είναι βέβαιο ότι, εφόσον επι-
τευχθεί, θα αποφέρει πολύ μεγάλα
οφέλη στην εθνική οικονομία (ενίσχυση
ΑΕΠ, νέες θέσεις εργασίας, παγκόσμια
προβολή της χώρας κ.λπ.), δημιουρ-
γώντας παράλληλα και σπουδαίο μέ-
ρισμα για τις τοπικές κοινωνίες. Σε
αυτές τις κατευθύνσεις, λοιπόν, θα
πρέπει να εργαστούν το επόμενο διά-
στημα όλοι, πολιτεία και εμπλεκόμενοι
στον κλάδο, για να αξιοποιηθούν οι
προοπτικές και να μην μιλάμε για «χα-
μένες ευκαιρίες».

Ποιες είναι σήμερα οι πραγματικές
ευκαιρίες για την Ελλάδα στον
τομέα του θαλάσσιου τουρισμού;
Είμαστε έτοιμοι να τις εκμεταλ-
λευτούμε;

Η Ελλάδα είναι ήδη εκ των πρωταγω-
νιστών της βιομηχανίας του θαλάσσιου
τουρισμού. Αξίζει να αναφέρω ότι το
2014 ο αριθμός των επιβατο-επισκέ-

ψεων κρουαζιέρας άγγιξε τα 5 εκα-
τομμύρια, ενώ αρκετά ελληνικά λιμάνια
κρουαζιέρας συγκαταλέγονται ανάμεσα
στα δημοφιλέστερα της Ευρώπης σε
απόλυτο αριθμό επισκέψεων επιβατών.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχουμε
καταφέρει να αξιοποιήσουμε το ma-
ximum των δυνατοτήτων μας. Το αν-
τίθετο μάλιστα. Δημιουργούνται νέες
προκλήσεις και ευκαιρίες που, αν τις
εκμεταλλευτούμε, θα κάνουν την Ελλάδα
επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέ-
ροντος για τη συγκεκριμένη βιομηχα-
νία.
Η βασικότερη είναι να αυξηθεί το ho-
meporting στη χώρα μας, ώστε πε-
ρισσότερες εταιρείες να έχουν την
αφετηρία των δρομολογίων τους στην
Ελλάδα, εξέλιξη που θα έχει αλυσιδωτές
θετικές επιπτώσεις στην οικονομία
και την ανάπτυξη: από τις μεταφορές
μέχρι την προώθηση των τοπικών
προϊόντων με τα οποία μπορούν να
τροφοδοτούνται οι εταιρείες. Ακόμα,
θα αυξηθεί ο αριθμός διανυκτερεύσεων
στον τόπο αφετηρίας της κρουαζιέρας,
καθότι συχνά οι επιβάτες φτάνουν
νωρίτερα για γνωρίσουν τον τόπο
αναχώρησης. 
Ο κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού
πιέζει για να γίνει αυτό. Χρειάζεται,
όμως, ένας συνδυασμός πολλών πα-
ραγόντων: καλύτερες λιμενικές υπο-
δομές, καλύτερες υποδομές στα αε-
ροδρόμια για γρήγορη μεταφορά επι-
βατών από το αεροπλάνο στο καράβι,
περισσότερες πτήσεις προς τη χώρα
μας από τις μεγάλες αγορές κρουαζιέρας
–κυρίως την αμερικανική– και πολλά
ακόμα. 

Για πολλούς, ίσως για τους πε-
ρισσότερους, η κρουαζιέρα, το
yachting και γενικότερα ο θα-
λάσσιος τουρισμός έχουν συνδεθεί
με «δραστηριότητες πλουσίων».
Τελικά ποιους και πόσους αφο-
ρούν και τί επίδραση έχουν στην
οικονομία συνολικά;

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω
ότι τόσο η κρουαζιέρα όσο και το ya-
chting είναι μορφές γενικού τουρισμού
και μόνο κάποιες περιορισμένες υπο-
κατηγορίες τους απευθύνονται σε του-
ρίστες υψηλότερου εισοδηματικού
επιπέδου. Αν δει κανείς την εξέλιξη

Θ. Βώκος: «Να γίνουμε ανταγωνιστικοί και ευρη   
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής των Εκθέσεων Ποσειδώνια μιλάει για το στοίχημα του θαλάσσιου τουρισμού
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        ματικοί»

«Σαφάρι» για τα ανασφάλιστα οχήματα
Στο 1 εκατομμύριο υπολογίζεται ο αριθμός
των ανασφάλιστων οχημάτων που κυ-
κλοφορούν στην Ελλάδα, ενώ η απώλεια
των δημοσίων εσόδων μπορεί να φτάνει
μέχρι και τα 100 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, στο πλαίσιο συ-
νέντευξης Τύπου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος, άμεσα θα ξεκινήσουν έλεγχοι
για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οδηγών
και αυτό υπολογίζεται ότι θα συμβεί πιθανόν
και τον επόμενο μήνα. 
Όπως είπε η κυρία Σαββαΐδου, ανάλογη δράση
θα ξεκινήσει και για τα ΚΤΕΟ, ενώ έγινε γνωστό
από τον πρόεδρο του Επικουρικού Κεφαλαίου,
Δημήτρη Ζορμπά, ότι έχουν εντοπιστεί και πλαστά

συμβόλαια σε περισσότερες από 2.000 περιπτώσεις
και οι υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της Δι-
καιοσύνης. 
Πλέον, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει τους
ελέγχους και αυτό σημαίνει ότι όταν εντοπίζονται
–με τη διασταύρωση των στοιχείων– τα ανα-
σφάλιστα οχήματα, θα αποστέλλεται ειδοποίηση
και ο πολίτης θα έχει 8 ημέρες για να πληρώσει
το 250 ευρώ παράβολο υπέρ Δημοσίου και να
κάνει το συμβόλαιο, αλλιώς τα στοιχεία πηγαίνουν
στην Αστυνομία και επιβάλλεται από χρηματικό
πρόστιμο μέχρι και αφαίρεση πινακίδων.
Όπως αναφέρθηκε, κάθε μήνα η τροχαία κάνει
500.000 ελέγχους, ενώ οι διασταυρώσεις των
στοιχειών θα γίνονται πλέον δύο φορές το χρόνο

από τη γραμματεία.
Ο πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, Δημήτρης
Ζορμπάς, ανέφερε ότι από την 1η Μαΐου λειτουργεί
ηλεκτρονική εφαρμογή που εντοπίζει αν είναι
ασφαλισμένο ένα όχημα (www.hic.gr), την οποία
έχουν επισκεφθεί 234.000 άνθρωποι και το
21% προέκυψε ότι είναι ανασφάλιστο. 
Το Επικουρικό Κεφαλαίο είναι ταμείο αλληλεγγύησης
των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και αυτό αν-
τιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και καθυστερεί
περίπου δυο χρόνια την πληρωμή των αποζη-
μιώσεων. Σημειώνεται ότι από όταν ξεκίνησε η
εφαρμογή υπήρξαν 70.000 νέοι ασφαλισμένοι.
Η Τροχαία είναι συνδεδεμένη με την ηλεκτρονική
σελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου και βρίσκει
αν είναι ανασφάλιστο το όχημα.

της νέας γενιάς κρουαζιερόπλοιων,
που φιλοξενούν περίπου 5.500 επι-
βάτες, καταλαβαίνει ότι η βιομηχανία
αυτή επιθυμεί να φτιάξει ένα προϊόν,
το οποίο απευθύνεται σε μια τεράστια
αγορά, προσφέροντας ένα πακέτο
διακοπών με εξαιρετικό value for mo-
ney. Η συνεχής ναυπήγηση νέων και
μεγαλύτερων πλοίων αντικατοπτρίζει
ακριβώς τη διάθεση της βιομηχανίας
αυτής να απευθυνθεί στο σύνολο της
τουριστικής αγοράς. Αλλά και το ya-
chting, όπως είναι γνωστό στις ανε-
πτυγμένες τουριστικές αγορές του
εξωτερικού, αποτελεί ένα ανταγωνι-
στικό τουριστικό προϊόν, που προτιμούν
επισκέπτες, οι οποίοι επιθυμούν να
επισκεφτούν και λιγότερο προβεβλη-
μένα μέρη. 
Αλλά θα ήθελα να παραθέσω και κά-
ποιους αριθμούς, που λένε πολλά. Η
εκροή της διεθνούς κρουαζιέρας προς
την ευρωπαϊκή οικονομία αγγίζει τα
40 δισ. ευρώ ετησίως και έχει δημι-
ουργήσει σχεδόν 340.000 θέσεις ερ-
γασίας. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η
κρουαζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός
μπορούν να αποφέρουν έως και 1
δισ. ευρώ τον χρόνο και να δημιουρ-
γήσουν 40.000 νέες θέσεις εργασίας
(μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας). Φέτος αναμένουμε 5
εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιερό-
πλοιων, από τους οποίους ο κάθε ένας
εκτιμάται ότι ξοδεύει κατά μέσο όρο
75 ευρώ σε κάθε προορισμό. Ο αν-
τίστοιχος επισκέπτης yachting έχει
υπολογιστεί ότι ξοδεύει πολλαπλάσια
σε αυτούς τους προορισμούς που επι-
σκέπτεται. Υπολογίστε, λοιπόν, τα
έσοδα που προκύπτουν για τις τοπικές
οικονομίες. Αν, μάλιστα, καταφέρουμε
να αναπτύξουμε περισσότερο τον
κλάδο και να εντάξουμε περισσότερους
ελληνικούς προορισμούς στα δρομο-
λόγια, τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια.
Και βέβαια, ας μην παραβλέπουμε το
γεγονός ότι η κρουαζιέρα είναι και
μια δωρεάν διαφήμιση για τη χώρα
μας. 
Νομίζω ότι από τα παραπάνω γίνεται
ξεκάθαρο πως όχι μόνο η κρουαζιέρα
και το yachting δεν αφορούν «λίγους»,
αλλά αντιθέτως δημιουργούν προστι-
θέμενη αξία για όλους και, κυρίως,
για τη χώρα. 

Καλά σχεδιασμένη υλοποίηση επενδυτικών
προγραμμάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάματος, με εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων μέσω χαμηλότοκων τρα-
πεζικών δανείων, συμφωνία με τους Έλ-
ληνες εφοπλιστές, παροχή κινήτρων για
την προσέλκυση πλοίων, απορρόφηση
ευρωπαϊκών κονδυλίων και συνεργασία
με εκπαιδευτικά και τεχνολογικά ιδρύματα
για άνοιγμα σε νέες τεχνογνωσίες, προτείνει
ο βουλευτής του Ποταμιού στη Β’ Πειραιά
Νίκος Ορφανός, προκειμένου να αναγεν-
νηθεί η Ζώνη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται
σε απόλυτη παρακμή. 
«Η ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα
πληρώνει το κόστος όχι μόνο της κρατικής
κακοδιαχείρισης και αντιμετώπισης, αλλά
και της ακινησίας στην οποία την έχει εγ-
κλωβίσει η αναβλητικότητα των ελληνικών
κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν το ζήτημα
με σχέδιο, αναπτυξιακούς στόχους και

έμφαση στην επανένταξη στην αγορά ερ-
γασίας των μακροχρόνια ανέργων» τονίζει
ο κ. Ορφανός, ενώ υπογραμμίζει ότι η
συζήτηση για το σχέδιο αναγέννησης της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης πρέπει
να ανοίξει τώρα, καθώς η ανυπαρξία πο-
λιτικών ανάπτυξης έχει οδηγήσει τον κλάδο
σε εκτίναξη της ανεργίας, που φθάνει στο
επίπεδο του 90%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο
των 1.859 πλοίων που φέρουν την ελληνική
σημαία (στοιχεία Στατιστικής Αρχής - Νο-
έμβριος 2014), τα 665 πλοία (ποσοστό
35,7%) είναι χωρητικότητας άνω των
20.000 κόρων. Κατά συνέπεια, αποκλεί-
ονται από τον δεξαμενισμό και κατ’ επέκταση
την εκτέλεση εργασιών στη Ζώνη. 
Για το θέμα, ο βουλευτής του Ποταμιού
κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον
υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη. 

Ώρα μηδέν για τη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάματος
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Διακανονισμούς των οφειλών
προς τη ΔΕΗ με προκαταβολή
10% και έως σε 36 μηνιαίες δό-
σεις για τους οικιακούς κατα-
ναλωτές και τις επιχειρήσεις,
που αυξάνονται σε 40 έως 60
δόσεις για ευάλωτες ομάδες
κ.λπ., καθώς και ειδικό πρό-
γραμμα ρύθμισης χρεών για τις
τουριστικές επιχειρήσεις, ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης.
Όπως είπε ο κ. Λαφαζάνης, σε κοινή
συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη, πρό-
κειται για ένα γενναίο πρόγραμμα
διακανονισμών, που θα δώσει ανάσα
σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την κρίση. 
Αναλυτικά, τα μέτρα που ανακοινώ-
θηκαν, προβλέπουν:
4Μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, σε συ-
νάρτηση με το ύψος της οφειλής και
την κατάσταση του οφειλέτη, για το
σύνολο των οικιακών καταναλωτών
και τις επιχειρήσεις τόσο στη χαμηλή
όσο και στη μέση τάση, ενώ για την
υψηλή, όπου οι καταναλωτές είναι
αριθμητικά λίγοι, οι ρυθμίσεις είναι
εξατομικευμένες. Σημειώνεται ότι έως
τώρα προβλέπονταν 8 δόσεις για τους
οικιακούς και 4-6 για τις επιχειρήσεις.
Το πλήθος των δόσεων (με ανώτατο
όριο πάντα τις 36) θα καθορίζεται

από το τοπικό γραφείο της ΔΕΗ, ανά-
λογα με το εισόδημα, το ιστορικό του
καταναλωτή, την κατάσταση της επι-
χείρησης, το ύψος της κατανάλωσης
και με γνώμονα η δόση να μην υπερ-
βαίνει περίπου το 30% του μηνιαίου
λογαριασμού κ.λπ.
4Μείωση της προκαταβολής στο μισό,

10% αντί για 20%.
440 έως 60 δόσεις για ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού, όπως δικαιούχοι
του κοινωνικού τιμολογίου, άτομα με
αναπηρία κ.λπ., για τους οποίους δεν
κόβεται η παροχή της ηλεκτροδότη-
σης.
4Η ρύθμιση είναι έντοκη με το εκά-

στοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο που
τώρα είναι 5,7%.
4Για τις εποχιακές (τουριστικές) επι-
χειρήσεις προβλέπεται προκαταβολή
20% και 8 μέχρι 18 δόσεις, με προ-
καταβολή επίσης 10%.
4Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν
και πελάτες που είχαν επιδείξει αν-
τισυμβατική συμπεριφορά (π.χ. πα-
ράνομη σύνδεση μετρητή, ρευματο-
κλοπή), οι οποίοι αποκλείονταν από
το προηγούμενο καθεστώς ρυθμίσεων.
Στόχος είναι να τους δοθεί η δυνατότητα
να κάνουν «νέα αρχή» στις σχέσεις
τους με τη ΔΕΗ. 
Σημειώνεται ότι στο νέο πρόγραμμα
έχουν δυνατότητα να ενταχθούν και
οφειλέτες που είχαν διακανονίσει το
χρέος τους με βάση το υφιστάμενο

πλαίσιο (ξεπερνούν το 1.000.000 οι
ρυθμίσεις που έχουν γίνει από το
2011, από τις οποίες οι 280.000 είναι
τώρα ενεργές). Προϋπόθεση για την
τήρηση των διακανονισμών αποτελεί
η εξόφληση των τρεχόντων λογαρια-
σμών. Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη
ρύθμιση μπορούν να υποβάλλονται
ήδη (χρειάζεται ο αριθμός της παροχής
και το ΑΦΜ) στα τοπικά γραφεία ή
τηλεφωνικά στο 11770. Όσοι υπο-
βάλλουν αίτηση τηλεφωνικά, θα λαμ-
βάνουν με κούριερ τα κουπόνια των
μηνιαίων δόσεων. 

«Στοίχημα» η μείωση 
της τιμής του ρεύματος
Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιωτάκης
επανέλαβε ότι το μεγάλο «στοίχημα»
είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος
που θα επιδιωχθεί σύντομα. Είπε,
επίσης, ότι η ΔΕΗ θα ζητήσει από τη
ΡΑΕ να μην επιτρέπεται η αλλαγή πα-
ρόχου αν δεν εξοφληθεί ο προηγού-
μενος και θα επιδιώξει τη συμφωνία
των λοιπών παρόχων σε αυτό. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε
ο γενικός διευθυντής Εμπορίας της
ΔΕΗ, Λάζαρος Καραλάζος, από το 1,9
δισ. περίπου που είναι οι ληξιπρό-
θεσμες οφειλές προς την επιχείρηση,
το 1,2 δισ. είναι από οικιακούς και
επαγγελματικούς καταναλωτές, 200
εκατ. από το Δημόσιο, 280 εκατ. από
επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται
από την υψηλή τάση και τα υπόλοιπα
από τη μέση τάση. 

Πιο ευέλικτη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΗ

Στο νέο πρόγραμμα έχουν δυνατότητα 
να ενταχθούν και οφειλέτες που είχαν
διακανονίσει το χρέος τους με βάση 
το υφιστάμενο πλαίσιο

Σε στάση αναμονής οι ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών
Το κυβερνητικό σχέδιο για την
πλήρη και άμεση ανάκληση της
αυθαίρετης μείωσης έως 42%
στην εγγυημένη τιμή πώλησης
ρεύματος αναμένει μέχρι τις 31
Αυγούστου ο Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Φωτοβολταϊκών Στέγης
(ΠΑΣΥΦΩΣ), μετά τη ρητή δέ-
σμευση του υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη
Λαφαζάνη, ότι «προς το τέλος
του καλοκαιριού θα έχουμε θετικές
εξελίξεις». 
Μάλιστα, ο υπουργός, παραδε-
χόμενος την κατάφωρη αδικία

που έχει τελεστεί εις βάρος 42.000
ιδιοκτητών οικιακών φωτοβολ-
ταϊκών από την Ελληνική Πολιτεία,
ανέφερε ότι «αυτήν την ώρα εμείς
προσπαθούμε να ανακουφίσουμε
όλους αυτούς, οι οποίοι έχουν
αναπτύξει μικρές και μεσαίες δρα-
στηριότητες στις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας, ιδιαίτερα στα φω-
τοβολταϊκά, με επίκεντρο βεβαίως
και με ειδική μέριμνα γι’ αυτούς
που έχουν φωτοβολταϊκά στέγης,
διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι νοι-
κοκυριά με μικρή δραστηριότητα,
που από το υστέρημά τους προ-
σπάθησαν να έχουν μια εξοικο-

νόμηση και ένα μικρό, ενισχυτικό
πρόσθετο εισόδημα, το οποίο
αυτήν τη στιγμή απ’ ό,τι φαίνεται
δεν το έχουν». Επιπλέον, ο κ.
Λαφαζάνης αποδέχθηκε και την
πρόταση του ΠΑΣΥΦΩΣ για μεγάλη
και γενναία ανακατανομή όσων
επωφελούνται από τα φωτοβολ-
ταϊκά, ώστε να ανακουφιστούν
οι μικρομεσαίοι και ιδιαίτερα οι
πιο μικροί. 
Οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν
σε συνέχεια κοινοβουλευτικής
ερώτησης που κατέθεσε ο βου-
λευτής Β’ Πειραιά του Ποταμιού,
Νίκος Ορφανός. Παράλληλα, συ-

νεχίζονται δυναμικά και οι νομικές
διεκδικήσεις του ΠΑΣΥΦΩΣ με την
κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά
της ΔΕΗ από 3.000 ιδιοκτήτες οι-
κιακών φωτοβολταϊκών που στρέ-
φονται ενάντια στη μονομερή τρο-
ποποίηση των συμβάσεών τους
και την κατάργηση της τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής. Στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και η κατάθεση ασφα-
λιστικών μέτρων, από 415 μέλη
του ΠΑΣΥΦΩΣ μέχρι στιγμής, που
έχουν πολύ χαμηλό ετήσιο εισό-
δημα και έχουν περιέλθει σε οι-
κονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο
λόγω των νέων, δυσμενών όρων.
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Έντονα αρνητική παραμένει η εικόνα για
τον κλάδο κατασκευής κατοικιών καθώς,
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία για τον Ιανουάριο του τρέχοντος
έτους, ολοκληρώθηκαν μόλις 580 νέες
κατοικίες, έναντι 736 τον αντίστοιχο
μήνα του 2014. 
Σημειώνεται ότι στο σύνολο του 2014 κατα-
σκευάστηκαν μόλις 9.619 νέες κατοικίες, μέγεθος
που συνιστά πτώση της τάξης του 18,6% έναντι
του 2013, όταν ολοκληρώθηκαν μόλις 11.748
νέες κατοικίες. Ενδεικτικό της κατάρρευσης του
κλάδου είναι ότι το 2008 είχαν ολοκληρωθεί
66.705 κατοικίες και το 2007 είχαν κατασκευαστεί
103.865 κατοικίες.
Η απογοητευτική αυτή εικόνα της αγοράς κατοικίας
αποτυπώνεται και στην πορεία των επιχειρη-
ματικών προσδοκιών στην «Κατασκευή κατοι-
κιών», που καταγράφει το ΙΟΒΕ, καθώς το
διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου φέτος περιορί-
στηκαν σε μόλις 27,9 μονάδες, έναντι 57,4 μο-
νάδων το αντίστοιχο τετράμηνο του 2014. Ασφα-
λώς η απουσία των κατασκευαστών από την
αγορά κατοικίας δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς
η τακτική αυτή έχει γίνει κοινός τόπος ήδη από
το 2012 και μετά. Πλέον, υπολογίζεται ότι η
μέση περίοδος αναμονής από την ημέρα που θα
αρχίσει να διατίθεται ένα ακίνητο προς πώληση,
ανέρχεται σε περίπου 12 μήνες. Το αντίστοιχο
διάστημα που χρειαζόταν για να βρεθεί αγοραστής
το 2009 δεν ξεπερνούσε τους πέντε μήνες. Πα-
ράλληλα, το 2014 η μέση έκπτωση επί της
αρχικής τιμής διαμορφώνεται στο 22%, έναντι
12,6% το 2009. Μοιραία, οι επενδύσεις σε κα-
τοικίες έχουν μειωθεί από το 9,8% του ΑΕΠ το
2007, σε μόλις 1,2% του ΑΕΠ το 2014 και αυτό
παρά την εν τω μεταξύ σημαντική πτώση του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Στα αζήτητα 
τα επαγγελματικά ακίνητα
Την ίδια ώρα, και η αγορά των επαγγελματικών
ακινήτων χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα
προσφορά, σημαντική μείωση των συναλλαγών
και πτωτική τάση των τιμών. Συνολικά, από το
πρώτο εξάμηνο του 2010 έως το πρώτο εξάμηνο
του 2014, η πτώση στις τιμές των καταστημάτων
υψηλών προδιαγραφών ανήλθε κατά μέσο όρο
σε 28,8% και για τα γραφεία στο 31,6%. Ιδιαίτερα
τα συνοικιακά εμπορικά ακίνητα, οι επαγγελματικοί
αποθηκευτικοί χώροι και τα λιγότερο πλεονεκτικά
κτίρια γραφείων έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις
για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοι-
κίων. Παράλληλα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα
www.realestatenews.gr, η σημαντική πτώση των
μισθωτικών αξιών έχει δημιουργήσει τάσεις με-

τεγκατάστασης ιδιωτών και εταιρειών προς
ακίνητα μικρότερα αλλά υψηλότερων προδια-
γραφών, ενώ κινητικότητα εμφανίζεται και στις
μισθώσεις καταστημάτων, σε εμπορικές θέσεις,
καθώς τα ενοίκια βρίσκονται πλέον σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. 

Βελτίωση
Στο εννεάμηνο του 2014 καταγράφηκε βελτίωση
του επενδυτικού κλίματος και των προσδοκιών,
με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε
ακίνητα εισοδήματος. Εντούτοις, οι περιορισμοί
από την πλευρά της χρηματοδότησης, σε συν-

δυασμό με την αβεβαιότητα στο οικονομικό πε-
ριβάλλον που εντάθηκε τους τελευταίους μήνες,
διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την επιφυλακτι-
κότητα των επενδυτών. 
Ενδείξεις σταθεροποίησης καταγράφηκαν στην
αγορά των καταστημάτων, ενώ επενδυτικό εν-
διαφέρον προσελκύει και ο τομέας των μισθω-
μένων γραφειακών χώρων και μεγάλου μεγέθους
αποθηκευτικών χώρων υψηλών προδιαγραφών.
Ιδιαίτερα θετικές προσδοκίες διαμορφώθηκαν
για τον τομέα των τουριστικών ακινήτων ξενο-
δοχειακών μονάδων και της παραθεριστικής κα-
τοικίας.

Υπό κατάρρευση η κατασκευή κατοικιών

Οι επενδύσεις σε κατοικίες
έχουν μειωθεί από 
το 9,8% του ΑΕΠ 
το 2007, σε μόλις 
1,2% του ΑΕΠ το 2014

Αρνητική η εικόνα, παρά τις ευκαιρίες, και για τα επαγγελματικά ακίνητα

Συμψηφισμός προστίμων για αυθαίρετα με ενεργειακή αναβάθμιση
Ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής του πλη-
ροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για τον συμ-
ψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα
με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης
και στατικής επάρκειας. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο
Στασινό, πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει
στους πολίτες τη δυνατότητα να ενταχθούν στις
ρυθμίσεις του Νόμου 4178 για τα αυθαίρετα, οι
διατάξεις του οποίου πρόσφατα κρίθηκαν συν-
ταγματικές από το ΣτΕ. 
«Στόχος όλων μας είναι αφενός τα αυθαίρετα να
συμμετέχουν στην προσπάθεια της χώρας για
εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου οι αυθαίρετες
κατασκευές να αποκτήσουν τη στατική ασφάλεια

που απαιτείται με επίβλεψη μηχανικού», τόνισε
ο κ. Στασινός. 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Νόμου 4178/2013, δύναται να καθορίζεται συμ-
ψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από
την έναρξη εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές
υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για τη στατική
επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους
2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και έως το
ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού
προστίμου. 
Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι εργασίες και
δαπάνες που καλύπτονται αφορούν για τη μεν

ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων
απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις
εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των
ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας
σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑ-
ΝΕΠΕ). 
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία του Επι-
μελητηρίου, στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ
για τις δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν. 4178 έχουν
ήδη καταγραφεί περίπου 886.000 ιδιοκτησίες. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές
οδηγίες για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαι-
ρέτων κτισμάτων του Ν. 4178/2013 στην ιστο-
σελίδα του ΤΕΕ. 
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Παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου η προ-
θεσμία πληρωμής των εισφορών τριμηναίων
δόσεων της παλαιότερης ρύθμισης. Η προ-
θεσμία έληγε την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο
κατόπιν απόφασης της διοίκησης του ΟΓΑ, ο
Οργανισμός θα δέχεται πληρωμές των ασφα-
λιστικών εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων
έως 30/06/2015, χωρίς να χάσουν οι ασφα-
λισμένοι το δικαίωμα της ρύθμισης ή να έχουν
κάποια άλλη επιβάρυνση. Οι ασφαλισμένοι
θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους
μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ σε οποιοδήποτε
κατάστημα Τράπεζας ή ΕΛΤΑ (Πρακτορείο
ΕΛΤΑ - Αγροτικό διανομέα ΕΛΤΑ), με τις
ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν ήδη απο-
σταλεί. 

Συνεχίστηκαν με ελάχιστες ποσότητες οι
εξαγωγές φράουλας, με καλές τιμές,
ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για τις
εξαγωγές μήλων και αγγουριών. Επίσης,
συνεχίστηκαν οι εξαγωγές μικρών πο-
σοτήτων πορτοκαλιών Valencia. 
Με καλούς ρυθμούς και ζήτηση κινούνται
οι εξαγωγές καρπουζιών, βερικόκων και
κερασιών, αναμένοντας τις κύριες ποι-
κιλίες, ενώ με καλύτερους ρυθμούς συ-
νεχίστηκαν οι εξαγωγές πρώιμων ποι-
κιλιών ροδακίνων και νεκταρινιών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης
Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εξαγωγές

νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδο-
μάδα 5/6 έως 12/6/2015, είναι οι εξής: 
Πορτοκάλια 268.146 τόνοι, έναντι αντί-
στοιχων 305.717 περσινών τόνων.
Μανταρίνια 48.089 τόνοι, έναντι αντί-
στοιχων 31.364 περσινών τόνων.
Λεμόνια 2.152 τόνοι, έναντι αντίστοιχων
περσινών 3.292 τόνων.
Γκρέιπ Φρουτ 592 τόνοι, έναντι αντί-
στοιχων περσινών 545 τόνων.
Μήλα 64.582 τόνοι, έναντι αντίστοιχων
περσινών 45.631 τόνων.
Αγγούρια 33.771 τόνοι, έναντι αντίστοιχων
περσινών 34.621 τόνων.
Ακτινίδια 110.395 τόνοι, έναντι αντί-
στοιχων περσινών 65.117 τόνων.

Οι εξαγωγές νωπών
οπωροκηπευτικών 

Στην άρση της απαγόρευσης αλιείας στις
ζώνες ζώντων δίθυρων μαλακίων στη
θαλάσσια περιοχή του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, προχώρησε το Τμήμα Κτηνιατρικής
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς
όπως προέκυψε από τους εργαστηριακούς
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τα μύδια
είναι απολύτως ασφαλή για κατανάλωση. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Τμήμα Κτη-
νιατρικής, εβδομαδιαία και καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους στέλνονται δείγματα
θαλασσινού νερού στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για εξέταση πι-
θανού τοξικού φυτοπλαγκτού που παρου-
σιάζεται πολλές φορές, καθώς και δείγματα

σάρκας μυδιών προκειμένου να εξεταστούν
για ύπαρξη τοξινών. 
Κατά τη λήψη δειγμάτων νερού στις 8
Μαΐου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη φυτοπλαγ-
κτόν, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο
(λόγω θερμοκρασίας, βροχών), ωστόσο
έως και την ολοκλήρωση του ελέγχου το-
ξικότητας από το ΑΠΘ, αποφασίστηκε η
απαγόρευση της αλιείας ζώντων δίθυρων
μαλακίων 300 μέτρα ανατολικά Λιμένος
Μάκρης, 300 μέτρα δυτικά του λιμένος
Αλεξανδρούπολης, στον ανατολικό βραχίονα
ρέματος Μαΐστρου και 300 μέτρα δυτικά
ρέματος Λουτρού, η οποία ήρθη καθότι
όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα ήταν
εντός των προβλεπομένων ορίων. 

Άρση απαγόρευσης αλιείας
μυδιών στην Αλεξανδρούπολη

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: 130.000 ευρώ 
για κατάρτιση

στη χρήση φυτοφαρμάκων
Με απόφαση που υπογράφει ο προ-
ϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του ΥΠΑΠΕ κ. Θεοφάνης
Μπέσης, θα διατεθεί το ποσό των 130.000
ευρώ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό
την κάλυψη των δαπανών για το πρό-
γραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης
των παραγωγών στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων. 
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο εθνικός Φο-
ρέας για την οργάνωση και λειτουργία
της γεωργικής επαγγελματικής κατάρ-
τισης και διαθέτει την εμπειρία, τις υπο-
δομές –με διασπορά σε πανελλαδικό
επίπεδο– και το στελεχικό δυναμικό,
για να σχεδιάσει, συντονίσει και υλο-

ποιήσει τα προγράμματα της κατάρτισης
και τις εξετάσεις πιστοποίησης των πα-
ραγωγών στην ορθολογική χρήση των
γεωργικών φαρμάκων.
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Υπολείμματα φυτοφαρμάκων υψηλής
τοξικότητας, ανάμεσά τους και απα-
γορευμένα επί σειρά δεκαετιών, απο-
καλύπτει νέα έρευνα της Greenpeace
σε δείγματα νερού και χώματος από
οπωρώνες μηλιών στην Ελλάδα και
σε ακόμα 11 ευρωπαϊκές χώρες. 
Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων εν-
τοπίστηκαν στα 2/3 του συνόλου
των δειγμάτων, ενώ το 70% των
ουσιών που ανιχνεύθηκαν είναι υψη-
λής τοξικότητας για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον. 
Η Greenpeace καλεί τον αναπληρωτή
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, «να
εφαρμόσει σύστημα ελέγχου και κα-
ταγραφής της χρήσης φυτοφαρμά-
κων, να προχωρήσει αποφασιστικά
στην κατάργηση των συνθετικών-
χημικών φυτοφαρμάκων και να υπο-
στηρίξει έμπρακτα τη βιώσιμη γεωργία
στη χώρα». 
Στην Ελλάδα, αναλύθηκαν 5 δείγματα
(3 χώματος και 2 νερού) από οπω-
ρώνες μηλιών σε τρεις περιοχές της
χώρας (Κορινθία, Ημαθία, Αρκαδία)
και βρέθηκαν ίχνη από 5 φυτοφάρ-
μακα, μεταξύ των οποίων και από
εντομοκτόνο που είναι απαγορευμένο
επί σειρά δεκαετιών στην Ε.Ε., ως
καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο. 
Η ανίχνευση του συγκεκριμένου εν-
τομοκτόνου ενισχύει τις υποψίες ότι
μερικά από τα πιο επικίνδυνα φυτο-
φάρμακα για την υγεία του ανθρώπου
και του περιβάλλοντος, εξακολου-
θούν να χρησιμοποιούνται στη χώρα
μας παρά την απαγόρευσή τους. Τα

αποτελέσματα των αναλύσεων των
ελληνικών δειγμάτων συμπεριλαμ-
βάνονται στην έκθεση της Green-
peace, η οποία αποκαλύπτει το τοξικό
φορτίο που προκαλεί η βιομηχανική
παραγωγή μήλων στην Ευρώπη και
παράλληλα προβάλλει κάποιες από
τις βιώσιμες λύσεις που ήδη εφαρ-
μόζονται από αγρότες σε όλη την
Ευρώπη, για την προστασία της πα-
ραγωγής τους χωρίς τη χρήση χη-
μικών φυτοφαρμάκων. 
«Τα άσχημα νέα είναι ότι στα περισ-
σότερα τυχαία δείγματα νερού και
χώματος που αναλύσαμε, βρέθηκαν
γεμάτα υπολείμματα χημικών φυ-
τοφαρμάκων υψηλής τοξικότητας.
Τα καλά νέα είναι ότι το πρόβλημα
της κατεστραμμένης και καταστρο-
φικής βιομηχανικής γεωργίας έχει
λύση και λέγεται "βιώσιμη γεωργία",
στην οποία πρέπει επειγόντως να

στραφεί η αγροτική παραγωγή. Η
βιώσιμη γεωργία είναι ο μόνος ασφα-
λής τρόπος για να παράγουμε τροφή
χωρίς να δηλητηριάζουμε το νερό,
το χώμα, τον αέρα, την τροφή και
την υγεία αγροτών, καταναλωτών
και περιβάλλοντος», τόνισε η κα
Έλενα Δανάλη, υπεύθυνη της εκ-
στρατείας για τη βιώσιμη γεωργία
στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. 
Η έρευνα της Greenpeace πραγμα-
τοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015.
Αναλύθηκαν δείγματα νερού και χώ-
ματος από Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία.
Τα χαρακτηριστικά των φυτοφαρ-
μάκων που ανιχνεύθηκαν στα ελ-
ληνικά δείγματα είναι σύμφωνα με
τον Δείκτη Τοξικού Φορτίου (TLI -
ToxicLoadIndicator) της βάσης δε-
δομένων για τα φυτοφάρμακα.

Νέο «καμπανάκι» για τη χρήση
γεωργικών φαρμάκων

Τρίκαλα: 25 επενδυτικά
σχέδια στο Leader

«Πράσινο φως» για ένταξη 25 επενδυτικών σχεδίων στα
πλαίσια της 3ης Προκήρυξης του Προγράμματος Leader,
ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, άναψε στην τελευταία της
συνεδρίαση η Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L)
της «Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ
Α.Ε.». Σε αυτή τη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, έλαβε την
τελική απόφαση κατάταξης και ένταξης των φακέλων
υποψηφιότητας, που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της
3ης Προκήρυξης του Προγράμματος Leader. Η απόφαση
αυτή επικύρωσε το αποτέλεσμα μετά την εξέταση των
ενστάσεων που είχαν υποβληθεί από φορείς έναντι του
αρχικού αποτελέσματος. 
Με αυτήν την απόφαση της ΕΔΠ L εγκρίνονται συνολικά
25 επενδυτικά σχέδια (ενώ αναμένεται να ενταχθούν
ακόμη πέντε επενδυτικά σχέδια έπειτα από διάθεση αδιά-
θετων ποσών), συνολικού προϋπολογισμού 4.226.155,30
ευρώ, από τα οποία η επιδότηση Leader (Δημόσια Δαπάνη)
ανέρχεται στο ποσό των 2.674.130,63 ευρώ. Επιπλέον,
έχουν δεσμευτεί και 319.156,60 ευρώ για τον ΦΠΑ που
αντιστοιχεί στα δημοσίου ενδιαφέροντος έργα και τα
οποία θα διατεθούν στους αντίστοιχους φορείς (ΟΤΑ)
που θα υλοποιήσουν τέτοια έργα από εθνικές πιστώσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι στην 3η προκήρυξη Leader του ΚΕΝΑΚΑΠ
Α.Ε., που έληξε στις 31/10/2014, είχαν κατατεθεί από
τοπικούς φορείς και ιδιώτες στα γραφεία της Αναπτυξιακής
Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που υλοποιεί το
τοπικό πρόγραμμα Leader στο Νομό Τρικάλων, συνολικά
33 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5.210.780,97
ευρώ. 
Η απόφαση κατάταξης και ένταξης των φακέλων υπο-
ψηφιότητας της ΕΔΠ L έχει ήδη αποσταλεί, όπως τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση, εγγράφως σε όλους τους υπο-
ψηφίους. Απομένει η ένταξη των Τεχνικών Δελτίων των
εγκεκριμένων Έργων από το υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκειμένου,
στη συνέχεια, οι οριστικά ενταγμένοι δικαιούχοι να
κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις υλοποίησης με
την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.,
με βάση τις οποίες θα προχωρήσουν στην υλοποίηση
των εγκεκριμένων σχεδίων τους.

Με ευρεία συναίνεση εγκρίθηκε από τη Βουλή το μίνι
φορολογικό νομοσχέδιο, με το οποίο διορθώνονται
στρεβλώσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
μεταξύ αυτών και ο υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος
για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν πα-
ραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. 
Ο Νόμος 4330, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
59/Α/16.6.2015, αναφέρει ότι: «Ειδικά για τους ασκούντες

ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν
υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση
ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και
συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμ-
βάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες
γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής». Η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή για το
φορολογικό έτος 2014 και εξής.

Κατάργηση τεκμηρίων σε ιδιωτικά
ή οικογενειακά χωράφια
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Στις πρώτες επιλογές των καταναλω-
τών παραμένει το κρασί, το οποίο εξα-
κολουθεί να είναι φθηνότερο σε σχέση
με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Κυ-
ρίαρχη δύναμη της κατηγορίας είναι
το χύμα, με ποσοστό διείσδυσης που
ανέρχεται στο 60%.
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην κρίση αποδει-
κνύεται το ελληνικό κρασί, το οποίο πα-
ραμένει ψηλά στην προτίμηση των νοικο-
κυριών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αλ-
κοολούχα ποτά. 
Η οικονομικότερη τιμή και ο χαμηλότερος
αλκοολικός βαθμός φαίνεται ότι δημιουρ-
γούν συνθήκες «αντίστασης» στην κάμψη
της αγοραστικής δύναμης και στην τάση
των καταναλωτών να περιορίζουν ολοένα
και περισσότερο τις δαπάνες τους στα
απολύτως αναγκαία. Στο συμπέρασμα αυτό
καταλήγει κλαδική μελέτη για την «Οινο-
ποιία», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμ-
βουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (www.stochasis.
com),  στο πλαίσιο της σειράς μελετών
αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία
«Κλαδικές Στοχεύσεις». 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, Βασίλη Ρεγκούζα,
το μέγεθος της εγχώριας αγοράς κρασιού
υπολογίζεται σε 3.150.000 εκατόλιτρα (hl)
την αμπελοοινική περίοδο 2013-14, ενι-
σχυμένο κατά 2,7% σε σχέση με το 2012-
13, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό
μεταβολή (ΜΕΡΜ) 1,1% το χρονικό διάστημα
2000/2001 - 2013/2014, ενώ προβλέπεται
μείωση της κατανάλωσης κατά 1%-2%
την περίοδο 2014-15 σε σχέση με την προ-
ηγούμενη περίοδο. 
Κυρίαρχος παίκτης της κατηγορίας παρα-
μένει το «χύμα», του οποίου η διείσδυση
εκτιμάται σε περίπου 60%, κάτι που σημαίνει
πως έξι στα δέκα ποτήρια κρασίου που
καταναλώνονται είναι μη τυποποιημένο,
καθώς το κρασί σε μπουκάλι εξακολουθεί,
παρά την προσπάθεια που έχουν κάνει τα
οινοποιεία τα τελευταία χρόνια να ανα-
τρέψουν την εντύπωση που έχει διαμορ-
φωθεί στην κοινή γνώμη, να θεωρείται
ακριβό, εμποδίζοντας την ανάπτυξή του. 
Την ίδια στιγμή, στο τυποποιημένο κρασί
παρατηρείται στροφή σε φθηνότερες ετι-
κέτες, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν
τρόπους να περιορίσουν τα έξοδα και πα-
ράλληλα να καλύψουν τις ανάγκες τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, αρκετά οινοποιεία προ-

χωρούν σε σημαντικές προσφορές προ-
κειμένου να τονώσουν τις πωλήσεις τους,
ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των οινοποιείων,
όπως επισημαίνει η μελέτη, εστιάζεται κυ-
ρίως στην τιμή διάθεσης των προϊόντων,
στους όρους συνεργασίας με τα δίκτυα
διανομής, στη διαφοροποίηση σε επίπεδο
γεύσης και επίγευσης, αρώματος, συσκευα-
σίας και στις προωθητικές ενέργειες.

Προϋποθέσεις
ανάπτυξης 

Σύμφωνα με τη συντάκτρια της μελέτης
κα Αυγή Οικονομίδου, οι προϋποθέσεις
για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου
τα επόμενα χρόνια είναι ο εκσυγχρονισμός
της αμπελουργίας, η συνεργασία μεταξύ
των οινοπαραγωγών σε επίπεδο εξοπλι-
σμού και παραγωγικών επενδύσεων, η
εκμετάλλευση της σύνδεσης της κατανά-
λωσης κρασιού με τη μεσογειακή διατροφή,
η «εκπαίδευση» των Ελλήνων κατανα-
λωτών ως προς την αναγνώριση της ποι-
ότητας του κρασιού και της προστιθέμενης
αξίας του και η αξιοποίηση των προγραμ-
μάτων προβολής και προώθησης του ελ-

Έξι στα δέκα ποτήρια κρασίου που καταναλώνονται 
είναι μη τυποποιημένο, καθώς το κρασί σε μπουκάλι
εξακολουθεί να θεωρείται ακριβό

▶

Προσπάθειες ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού γίνονται και στη Γερμανία, η οποία αποτελεί με διαφορά
τον νούμερο ένα προορισμό του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό (σχεδόν ένα στα δύο κρασιά που
εξάγει η Ελλάδα κατευθύνεται στη γερμανική αγορά). 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, έμφαση πρέπει να δοθεί στην
αναβάθμιση της εικόνας των ελληνικών κρασιών, καθώς ο μέσος Γερμανός εξακολουθεί να τα θεωρεί
χαμηλής ποιότητας. 
Οι προοπτικές για τον κλάδο είναι ευοίωνες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει
ζήτηση για το ποιοτικό και ξεχωριστό κρασί. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού το 2014
παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του 0,8% σε σχέση με το 2013, καθώς διαμορφώθηκε στα 240 εκατ.
εκατόλιτρα από 242 εκατ. εκατόλιτρα (στοιχεία International Organization of Vine and Wine - OIV).

Η παγκόσμια αγορά

Μπορεί η κατανάλωση να αντέχει, ωστόσο δεν
συμβαίνει το ίδιο με τις επιχειρήσεις, οι οποίες,
σύμφωνα με τη μελέτη της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, έχουν
περιέλθει σε οριακή θέση, με αποτέλεσμα να
καθίστανται «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές
του οικονομικού περιβάλλοντος. 
Την κατάσταση επιδεινώνει η μεγάλη διαφορά
που υπάρχει ανάμεσα στην είσπραξη των απαι-
τήσεών τους από την αγορά και στην εξόφληση
των προμηθευτών τους. Η διαφορά αυτή ανήλθε
το 2013 σε 112 ημέρες, δηλαδή πάνω από 3,5
μήνες, καθώς τα οινοποιία εξοφλούσαν κατά
μέσο όρο τους προμηθευτές τους στις 156
ημέρες, ήτοι πέντε και κάτι μήνες, ενώ εισέπρατταν
τις απαιτήσεις από τους πελάτες τους κατά μέσο
όρο στις 268 ημέρες, ήτοι περίπου εννέα μήνες. 
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να θωρακίσουν
στο μέτρο του δυνατού τους ισολογισμούς τους,
οι εταιρείες ενέτειναν τις προσπάθειες συγκρά-
τησης του κόστους, κάτι που φάνηκε και στη
σχετική σταθερότητα του περιθωρίου μεικτού
κέρδους από το 2010 και έπειτα. 

Συναλλαγές 
οινοποιών

Πρώτη επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών το  
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ληνικού κρασιού, με προπομπό τα κρασιά
ΠΟΠ και ΠΓΕ. 
H επέκταση στο εξωτερικό, και ειδικά στις
ΗΠΑ, είναι το μεγάλο «στοίχημα» για τον
κλάδο. Μάλιστα, κάποιοι –ίσως και με μια
δόση υπερβολής– θεωρούν πως η νέα «γη
της επαγγελίας» είναι η αμερικανική αγορά,
κυρίως γιατί οι νέοι Αμερικανοί που κα-
ταναλώνουν κρασί δείχνουν ιδιαίτερη προ-
τίμηση στις ελληνικές ετικέτες, οι οποίες
μεγαλώνουν συνεχώς το μερίδιο και την
απήχησή τους, ενώ δεν έχουν τέλος τα
διθυραμβικά δημοσιεύματα γνωστών εφη-
μερίδων του εξωτερικού. Ένα από τα πιο
πρόσφατα φιλοξενήθηκε στη Wall Street
Journal, το οποίο αναφέρεται με ιδιαίτερα
κολακευτικά λόγια στα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά των ελληνικών κρασιών και στις
τεράστιες δυνατότητες που έχουν. «Μπορεί
η Ελλάδα να διανύει μια δύσκολη κατά-
σταση, ωστόσο διαθέτει μια πηγή εξαγωγών
με πολύ λαμπρό μέλλον. Το κρασί», ξεκίνησε
να περιγράφει την εμπειρία του στη χώρα
μας ο αρθρογράφος της αμερικανικής εφη-
μερίδας, ο οποίος έμεινε άναυδος δοκι-
μάζοντας ένα κρασί από τη Σαντορίνη.
«Δεν ήταν το καλύτερο κρασί που έχω δο-
κιμάσει, όμως στα σίγουρα είχε μια ασυ-
νήθιστη και ευχάριστη γεύση... Χωρίς αμ-
φιβολία, αν παρατηρήσεις τί συμβαίνει εκεί
θα καταλάβεις πως το κρασί τους είναι
έξοχο, ωστόσο ακόμη δεν έχει την κατάλ-
ληλη ποσότητα παραγωγής προκειμένου
να το αποδείξει», προσέθεσε. 

Η Ελλάδα κυριαρχεί στις στήλες των
διεθνών Μέσων Ενημέρωσης και
τα πληκτρολόγια των οικονομικών
αναλυτών έχουν πάρει… φωτιά!
Όμως, υπάρχει ένας αναλυτής που
προτείνει στο αναγνωστικό του κοινό
να ξεχάσει, έστω και για λίγο, την
ελληνική οικονομική κρίση και να
ανοίξει τα μάτια του προς τα θετικά
που έχει η χώρα, τα οποία «έχουν
επισκιαστεί» από τα θλιβερά νέα για
την κατάσταση της ελληνικής οικο-
νομίας. 
Πρόκειται για τον Joe Harpaz, τον οι-
κονομικό αναλυτή του αμερικανικού
Forbes, ο οποίος αρχικά στο άρθρο του
φαίνεται να ξεκινά μια συνηθισμένη ανά-
λυση για το αδιέξοδο των διαπραγμα-
τεύσεων, τονίζοντας πως «τα νέα από
την Ελλάδα αυτή την εβδομάδα μόνο
εορταστικά δεν ήταν». 
Ωστόσο, σχεδόν αμέσως μετά κάνει λόγο
για ένα ακόμη ελληνικό παράδοξο. «Κατά
κάποιο ειρωνικό τρόπο, μία από τις χει-
ρότερες περιόδους για την ελληνική οι-
κονομία τυγχάνει να συμπίπτει με μία
από τις καλύτερες εποχές για τα ελληνικά
κρασιά», γράφει και με τη βοήθεια του
παγκοσμίου φήμης Νεοϋορκέζου somelier
(δοκιμαστή κρασιών) Alexander LaPratt
τονίζει ότι τα ελληνικά κρασιά είναι πλέον
από τα καλύτερα της Ευρώπης, αν όχι
τα καλύτερα, κάνοντας λόγο για αύξηση
των εισαγωγών στις ΗΠΑ των εξής ποι-
κιλιών ελληνικού οίνου: Μοσχοφίλερο,
Ασύρτικο, Αγιωργίτικο και Μοσχάτο Σά-
μου. Και οι τέσσερις αυτές ποικιλίες χα-
ρακτηρίζονται άκρως «ενδιαφέρουσες»
από τους Αμερικανούς. 
«Οι Έλληνες οινοποιοί έχουν κατορθώσει
μια πραγματική ώθηση, παράγοντας
πολλά εξαιρετικά κρασιά από ντόπια
σταφύλια, τα οποία είναι πραγματικά
πολύ φθηνά για την ποιότητα που προ-
σφέρουν» τονίζει ο LaPratt, ο οποίος
χαρακτηρίζει τους ελληνικούς οίνους
«τα τέλεια κρασιά για την καλοκαιρινή
σεζόν: ένα για να μπει στα κοκτέιλ που
θα πιείτε στην πισίνα, άλλο για ένα
ελαφρύ γεύμα θαλασσινών, άλλο για να
συνοδεύσετε την μπριζόλα σας και ένα
ακόμη για το επιδόρπιο». 
Το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη είναι, κατά

τον Αμερικανό somelier, «το απόλυτο
καλοκαιρινό κρασί για χαλάρωση», ενώ
το Ασύρτικο Σαντορίνης είναι «το ιδανικό
για να συνοδεύσει κανείς ένα πιάτο θα-
λασσινών». 
Ο LaPratt επισημαίνει στον Harpaz ότι
μπορεί το ελληνικό αυτό νησί «να είναι
γνωστό ως ο τέλειος προορισμός για
μήνα του μέλιτος», όμως τα σταφύλια
που ξεπηδούν από αυτή την ηφαιστειογενή
γη παράγουν «ένα δροσιστικό και ιδιαίτερα
ζωηρό λευκό κρασί». 
Όσο για το Αγιωργίτικο από το Κτήμα
Σκούρας, «είναι ένα κόκκινο κρασί-φαι-
νόμενο, που παράγεται σε έναν από τους
μεγαλύτερους σε υψόμετρο αμπελώνες
στην Ευρώπη». Μάλιστα, αναφέρει πως
η καλύτερη φράση για να το περιγράψει

κανείς είναι να πει πως αποτελείται από
«τρία τέταρτα Barolo, που συναντούν
ένα τέταρτο παλιού Bordeaux». 

Το επιδόρπιο...
Τέλος, ο αρθρογράφος του Forbes πριν
ρωτήσει τον LaPratt για το κρασί που
θα συνοδεύσει το γλυκό, επισημαίνει
πως «το ελληνικό επιδόρπιο μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ο αφανής ήρωας της
ελληνικής κουζίνας. Πιστέψτε με, αν δεν
έχετε ήδη βρεθεί σε ένα ελληνικό εστια-

τόριο ή ακόμα καλύτερα αν δεν έχετε
φίλο που έχει γιαγιά η οποία μαγειρεύει
την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, πη-
γαίνετε οπωσδήποτε για να δοκιμάσετε
γαλακτομπούρεκο». Και τί πιο ωραίο,
ένα νόστιμο ελληνικό γλυκό να συνοδευτεί
από ένα υψηλής ποιότητας ελληνικό
κρασί; «Το τέλειο για επιδόρπιο», κατά
τον LaPratt, είναι το Μοσχάτο Σάμου. 
Ο οικονομικός αναλυτής του Forbes
κλείνει το άρθρο-παρασπονδία από την
κρίση χρέους στα ελληνικά κρασιά το-
νίζοντας: «Στην περίπτωση της Ελλάδας
αυτή τη στιγμή, είναι στενάχωρο τόσα
πολλά από τα καταπληκτικά πράγματα
που παράγει η χώρα τόσο μοναδικά να
επισκιάζονται από τα νέα της ημέρας.
Την ώρα που οι σημαντικοί αγώνες της

ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την
οικονομία μπορούν να προκαλούν μεγάλη
κατάθλιψη, υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα
που μπορούν να εξισορροπήσουν την
κατάσταση. Μερικές γουλιές κρασί από
αυτά που προτείναμε θα αλλάξουν πλή-
ρως την προηγούμενη αίσθηση. Έτσι,
σβήστε την άποψή σας για την ελληνική
οικονομία, διευρύνοντας τους ορίζοντές
σας αναφορικά με το κρασί και βγείτε
έξω να δοκιμάσετε μερικά ελληνικά κρα-
σιά. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα». 

Το κρασί δεν καταλαβαίνει από... κρίση!     χύμα κρασί
Στην Ελλάδα κάνουν τα καλύτερα κρασιά, λέει το Forbes
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Πρόγραμμα για παραγωγή και εμπορία
προϊόντων μελισσοκομίας

Το Πρόγραμμα Βελτίωσης Παραγωγής και Εμπορίας των
Προϊόντων της Μελισσοκομίας είναι τριετές, εγκρίνεται από
την ΕΕ και εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ)1308/2013
(άρθρα 55-57) του Συμβουλίου. Υλοποιείται σε ετήσια βάση
από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 31η Αυγούστου
του επόμενου έτους. Για την υλοποίηση του εν λόγω συγ-
χρηματοδοτούμενου προγράμματος κατά τα έτη 2014-2016
έχει προβλεφθεί ενίσχυση ύψους 17.000.000 ευρώ και χρη-
ματοδοτείται κατά 50% από κοινοτικούς και κατά 50% από
εθνικούς πόρους. 
Για το έτος 2015 η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 5.700.000
ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.
685/42702/31/03/2014 (ΦΕΚ Β΄ 837) ΚΥΑ των υπουργών
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα
για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας
των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016». 
Σε εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, δημοσιεύθηκαν οι παρακάτω
δράσεις:
1. Δράση 1.3. Εκπαιδεύσεις των Μελισσοκόμων συνολικού
ύψους 99.960,00 ευρώ και διάρκειας μέχρι τρεις ημέρες.
Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχτούν είναι: 
8Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του - Με-
λισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.
8Μελισσοκομικά φυτά - Τροφοδοσία των μελισσοσμη-
νών.
8Βασιλοτροφία - Παραγωγή βασιλικού πολτού.
8Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης
και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές
μορφές αντιμετώπισης).
8Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.
8Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους.
8Τυποποίηση - Εμπορία - Προώθηση - Σήμανση των με-
λισσοκομικών προϊόντων.
8Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις).
8Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.
8 Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων.
8 Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα
της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα
κ.λπ.). 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων θα ολο-
κληρωθούν στις 30/07/2015. 2. 
Δράση 1.1. Λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας,
συνολικού ύψους 1.113.205,00 ευρώ. 

Τα κέντρα Μελισσοκομίας που λειτουργούν είναι: 

Κέντρο Μελισσοκομίας Ζώνη Ευθύνης
(Κ.Μ.) (Περιφερειακές Ενότητες)

Αττικής Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Ατ-
τικής, Αθηνών 

Πειραιά - Κυκλάδων Πειραιώς, Κυκλάδων

Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών,
Δράμας, Χαλκιδικής

Δυτικής Μακεδονίας 
Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς,
Γρεβενών, Πιερίας, Πέλλας, Ημα-
θίας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου

Θεσσαλίας Μαγνησίας, Λαρίσης, Καρδίτσας,
Τρικάλων

Στερεάς Ελλάδος Ευβοίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας,
Ευρυτανίας, Φωκίδας

Ηπείρου & Αιτωλ/νίας 
Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέ-
βεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας,
Λευκάδας, Κερκύρας

Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κε-
φαλληνίας

Πελοποννήσου Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας

Κρήτης Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου,
Λασιθίου

Χαλκιδικής Χαλκιδικής
Βορείου Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάμου
Δωδεκανήσου Δωδεκανήσου
Θάσου - Καβάλας Καβάλας

Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται και η λειτουργία ενός
γραφείου στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Μελισ-
σοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), με έδρα τη Λά-
ρισα.

Χορήγηση
συνδεδεμένης

ενίσχυσης
σε κτηνοτρόφους

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου, Υπουργική
Απόφαση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης
στους κτηνοτρόφους, κατόχους ειδικών δικαιωμάτων,
που δεν δηλώνουν εκτάσεις το 2015. 
Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι μπορούν να αιτηθούν
συνδεδεμένη στήριξη τόσο για τα βοοειδή όσο και
για τα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσής τους. 
Οι ενισχύσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30
εκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 160.000
ζωικές μονάδες. Εκτιμάται ότι οι κτηνοτρόφοι θα
λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους: 
8Βοοειδή: 190 ευρώ ανά ΜΜΖ.
8Αιγοπρόβατα: 29 ευρώ ανά κεφαλή ή 190 ευρώ
ανά ΜΜΖ.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης,
οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να:
1. Διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα
ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον
Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ.
73/2009.
2.Μη δηλώνουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενερ-
γοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.
3.Εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους βοοειδή ή
και αιγοπρόβατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον
3 Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ). 
Επιλέξιμα για πληρωμή ζώα είναι τα ζώα για τα
οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για την αναγνώριση
και την καταγραφή των ζώων. 

Πέντε προγράμματα προώθη-
σης οίνων σε αγορές τρίτων
χωρών εγκρίθηκαν με αντί-
στοιχες αποφάσεις που υπέ-
γραψε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Βαγγέλης Αποστόλου. 
Τα εν λόγω προγράμματα, που
εγκρίνονται στο πλαίσιο του
μέτρου «Προώθηση οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών», σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό

1308/2013 του Ε.Κ. και του
Συμβουλίου, αφορούν τις ακό-
λουθες οινοποιητικές επιχει-
ρήσεις: 
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ
Α.Ε.», με συνολική επιλέξιμη
δαπάνη ύψους 1.271.710 ευρώ
για την τριετία 2015-2017.
«ΦΟΙΒΟΣ Α.Ε.Τ.Ο.», με συ-
νολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους
150.000 ευρώ για την τριετία
2015-2017.

«ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ Α.Ε.», με
συνολική επιλέξιμη δαπάνη
ύψους 156.402 ευρώ για την
διετία 2015-2016. 
«Σ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο.Ε.», με συνολική επιλέξιμη
δαπάνη ύψους 253.598,40 ευ-
ρώ για τη διετία 2015-2016. 
«ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.»,
με συνολική επιλέξιμη δαπάνη
ύψους 160.575 ευρώ για την
τριετία 2015-2017.

Έγκριση 5 προγραμμάτων προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Διαμέρισμα 68 τ.μ., πλησίον πλατείας
Ιλίου, 1oυ ορόφου, φρεσκοβαμμένο,
φωτεινό, διαμπερές, σε καλή τιμή. Τηλ.
697/0398675. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Οικόπεδο-αγροτεμάχιο 100 μέτρα από τη
θάλασσα στην Αμάρυνθο (Εύβοια) Οικισμός
Ασωμάτων, συνολικής έκτασης 470 μ.
Λογική τιμή. Τηλ. 6944/036753 - 697558478
κ. Βασίλης (απογευματινές ώρες). 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΖHTEITAI προς αγορά από 10 έως 20
στρέμματα στον κεντρικό δρόμο Αιτωλικό
– Μεσολoγγίου. Τηλ. 6980/505080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεμάχιο
4 στρεμμάτων, πρώην αμπελώνας, στο
Μαρκόπουλο Αττικής, πλησίον Ολυμ-
πιακού Κέντρου Ιππασίας. 
Τηλ. 6944/655467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο, 5 στρεμμάτων,
άρτιο, στα όρια Συντριάδας και Αγ. Γε-
ωργίου Πύργου, του Νομού Ηλείας. Τηλ.
6945/751981. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας 3 αγρο-
τεμάχια, προτεινόμενα για το σχέδιο
πόλης στο Σχιστό Κορυδαλλού Αττικής.
Τηλ. 6932/238436. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο, 18 στρεμμάτων,
ενιαίο, κατάλληλο για αμπελώνα ή αρω-
ματικά φυτά κ.ά., απεριόριστη θέα, νερό,
ύδρευση, στην περιοχή Τσοτυλίου Κο-
ζάνης. Τηλ: 6972/727826. 

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. 

MANH: Αγρόκτημα 30 στρεμμάτων με
200 ελιές, πάνω σε δρόμο, ιδανικό για
ελαιώνα λαδιού-κτηνοτροφία-παραγωγή
βοτάνων. Ενοίκιο: 3.500 ευρώ τον χρόνο
(ή πωλείται). Τηλ. 210/8815110,
6978/058098.

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 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.

ΔΙΑΦΟΡA

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ μπουλντόζα
με δύο μαχαίρια και τρίφυλλο ρίττερ.
Τηλ. 6970/925055.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια, λίγα ή πολλά. Τηλ.
6974/180636.

Μελισσοκόμος διαθέτει μελίσσια για επι-
κονίαση σε βιολογικά κτήματα, δωρεάν.
Τηλ. 6949/205132. 

Διατίθεται προς πώληση ΖΕΑ, βιολογικής
καλλιέργειας, τύπου farro, προς σπορά
ή αλεύρι. Τηλ. 6977/673262. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι δίκοκκο (ζέα). Πληρο-
φορίες κ. Αθανάσιος Μωρόπουλος, Τρί-
πολη. Τηλ. 2710/232115 και 697/4714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφυλλόσπορος σε τιμή σο-
δειάς, τριαρισμένος, ποικιλία υλίκη. Απο-
στολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.
6947/070942

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικά και εκτατικά δικαιώ-
ματα. 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, αμε-
ρικάνικης 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 καρύδια σπιτικά, βιολογικά,
από την Κρήτη, από μικροπαραγωγό, δί-
νονται σπασμένα ή άσπαστα. Περιοχή
Αθήνα. Τηλ. 6938/285535. 

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. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ Mc Kormick τύπου
Cmax 105. Μοντέλο 2007, ώρες λει-
τουργίας 1.410. Σε καινούρια κατάσταση,
τιμή ευκαιρίας λόγω αναχωρήσεως στο
εξωτερικό. Τηλ. 6973/059840.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παρελκόμενα τρακτέρ, φρέζα
μετατοπιζόμενη 1.30, φρέζα απλή 1.30,
καταστροφέας continental 1.35, αλέτρι
τρίγωνο 10άρι, καλλιεργητής 7άρης, ψε-
καστικό 500αρι με λάστιχο καινούριο και
γερανάκι με γάντζο. Τηλ. 6932/947000.
Περιοχή Ρέθυμνο. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα 8σειρη terra nova Ιταλίας.
Τιμή 2.300 ευρώ συζητήσιμη. Περιοχή
Γρεβενά. Τηλ. 6977/820490. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ εισαγωγής κατά
παραγγελία από δημοπρασίες εξωτερικού.
Ενδεικτικές τιμές:
-Same-Case 80-90 ίππους, 4Χ4 από
12.000-17.000 ευρώ.
-New Hollande 90-110 ίππους από 17.000-
20.000 ευρώ
-John Deere 90-140 ίππους από 17.000-
28.000 ευρώ
Τηλ. επικοινωνίας: 6997/712111. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος στο Κιλκίς,
τύπου Πατενίδη, Φ90, 300 μέτρα, δύο
χρόνων, με πολυμπέκ, φάρδους 54 μέτρων
και έξτρα καρότσι γιαπεκ. Τιμή: 6.900
ευρώ. Τηλ. 6976/760915. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο ραντιστικό 500
κιλών με μεταλλική ράμπα. Πληροφορίες:
κ. Αθανάσιος Μωρόπουλος, Τρίπολη.
Τηλ. 2710/232115 και 697/4714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα, τύπου ROTARY, Κορινθία.
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. 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Έλληνας με εμπειρία κατασκευάζει κε-
ραμοσκεπές, πέργκολες, χαγιάτια κ.λπ.
σε Αργολίδα και Αττική. Χαμηλές τιμές.
Τηλ. 6984/290116.

Ελληνίδα ζητά εργασία στο Ναύπλιο.
Μαγείρεμα, εξωτερικές εργασίες και συν-
τροφιά ηλικιωμένων. Σοβαρές προτάσεις.
Τηλ. 6982/182059. 

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

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας στην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
•Τηλ.: 210/9249571-72 -210/7256050 •Fax: 210/9249573 •Ε-mail: info@paragogi.net.
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Κρούσματα μη σύννομης δια-
κίνησης ελαιόλαδων, κυρίως
σε περιοχές των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας & Θράκης,
έχουν διαπιστωθεί από τα απο-
τελέσματα των ελέγχων του
ΕΦΕΤ τα δύο τελευταία χρόνια
και έπειτα από μια σειρά δειγ-
ματοληψιών και χημικών ανα-
λύσεων, μολονότι η πλειοψηφία
των διακινούμενων ελαιολά-
δων είναι σύμφωνη με τις προ-
διαγραφές ποιότητας και γνη-
σιότητας.
Πρόκειται για προϊόντα που, ενώ
επισημαίνονται ως εξαιρετικά παρ-
θένα ελαιόλαδα, είναι στην πραγ-
ματικότητα σπορέλαια τεχνητά κε-
χρωσμένα, αγνώστου προέλευσης,
χαρακτηριζόμενα ως μη ασφαλή
και νοθευμένα. Ως παρασκευαστές
εμφανίζονται φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα ανύπαρκτα ή που δεν έχουν
επί του παρόντος εντοπιστεί, ενώ
η επισήμανσή των προϊόντων πα-
ραπέμπει σε ελληνικά τοπωνύμια,
κατά βάση της Πελοποννήσου και
της Κρήτης, γνωστά για την ποιότητα

του παραγόμενου ελαιολάδου, χω-
ρίς βέβαια να έχουν ουδεμία σχέση
με αυτά. 
Ο ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με άλλες
υπηρεσίες και φορείς του κράτους
καθώς και τις Εισαγγελικές Αρχές,
αξιοποιώντας κάθε δυνατή πλη-
ροφορία, βρίσκεται σε καθημερινή
κινητοποίηση για την εξάλειψη και
καταπολέμηση των φαινομένων
απάτης, τα οποία δυσφημούν το
ελληνικό ελαιόλαδο.

Τί να προσέχουν
οι καταναλωτές

Να προσέχουν την ετικέτα του ελαι-
ολάδου που πρόκειται να αγορά-
σουν, όπου εκτός της ονομασίας
πώλησης του προϊόντος και των
πληροφοριών για την κατηγορία
του ελαιολάδου, πρέπει υποχρε-
ωτικά να αναγράφεται και ο αλ-
φαριθμητικός αριθμός έγκρισης
της μορφής EL-40-_ _ _, o οποίος
είναι χαρακτηριστικός της μονάδας
τυποποίησης. Να αποφεύγουν την
αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους
και ανώνυμους πωλητές. Στην πε-
ρίπτωση υποψίας λόγω ανεπαρκούς

επισήμανσης, δελεαστικής τιμής
ή οργανοληπτικών χαρακτηριστι-
κών του ελαιολάδου να επικοι-
νωνούν με τον ΕΦΕΤ στο 11717. 

Τί να ελέγχουν 
οι επαγγελματίες

Οι επαγγελματίες του χονδρικού
ή λιανικού εμπορίου ελαιολάδου
θα πρέπει με προσοχή να επιλέγουν
τους προμηθευτές τους διασφα-
λίζοντας τα πραγματικά τους στοι-
χεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την
αξιοπιστία τους (διεύθυνση επι-
χείρησης, εγκαταστάσεις παρα-
γωγής, εγκυρότητα τιμολογίων
και άλλων παραστατικών) και τη
νομιμότητα της διαδικασίας αγο-
ραπωλησίας. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση μη συμμορφώσεων
φέρουν, σύμφωνα με το Νόμο,
ευθύνη για την οποία μπορεί να
τους επιβληθούν διοικητικές κυ-
ρώσεις. Καλούνται όλοι οι ενδια-
φερόμενοι να παρέχουν κάθε δυ-
νατή πληροφορία που θα διευκο-
λύνει τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά
το φαινόμενο αυτό.

Στοιχεία από μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι το ακρυ-
λαμίδιο και ο μεταβολίτης του, το γλυκιδαμίδιο,
είναι γενοτοξικά και καρκινογόνα: προξενούν
ζημιά στο DNA και προκαλούν καρκίνο. Πάντως,
στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους που να δείχνουν
ότι η διατροφική έκθεση στο ακρυλαμίδιο προκαλεί
καρκίνο είναι, επί του παρόντος, περιορισμένα
και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε οριστικά συμ-
περάσματα. 
Δεδομένου ότι το ακρυλαμίδιο είναι παρόν σε ένα
ευρύ φάσμα τροφίμων που καταναλώνεται καθη-
μερινά, η ανησυχία για τη δημόσια υγεία αφορά
όλους τους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, τα παιδιά
είναι η ηλικιακή ομάδα αυτή των καταναλωτών
που έχει τη μεγαλύτερη έκθεση ανά μονάδα βάρους
σώματος. 
Οι σημαντικότερες ομάδες τροφίμων που συμβάλλουν
στην έκθεση σε ακρυλαμίδιο είναι τα προϊόντα τη-
γανιτής πατάτας, ο καφές, τα μπισκότα, τα κράκερς,
τα παξιμάδια και οι φρυγανιές, το ψωμί και τα αρ-
τοσκευάσματα. 

Η πρόεδρος της Επιστημονικής Ομάδας CONTAM,
δρ. Diane Benford, δήλωσε σχετικά ότι η δημόσια
διαβούλευση βοήθησε την Επιστημονική Ομάδα να
βελτιώσει περαιτέρω την επιστημονική γνωμοδότηση,
κυρίως ως προς την αποσαφήνιση της αξιολόγησης
των μελετών για την επίδραση του ακρυλαμιδίου
στους ανθρώπους και στην περιγραφή των κύριων
τροφίμων-πηγών του ακρυλαμιδίου για τους κα-
ταναλωτές. 

Μαγείρεμα 
σε υψηλή θερμοκρασία

Το ακρυλαμίδιο είναι μία χημική ουσία που σχη-
ματίζεται φυσικά σε αμυλώδη τρόφιμα κατά τη
διάρκεια του συνηθισμένου μαγειρέματος σε υψηλή
θερμοκρασία (τηγάνισμα, ψήσιμο στον φούρνο,
καβούρδισμα, καθώς και βιομηχανικές διεργασίες
επεξεργασίας σε θερμοκρασίες άνω των 120οC,
σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας). Η κύρια χημική
διεργασία από την οποία παράγεται ακρυλαμίδιο
είναι γνωστή ως αντίδραση Maillard (μη ενζυμική

αμαύρωση). Στην αντίδραση αυτή οφείλεται το ρο-
δοκοκκίνισμα (αμαύρωση) των τροφίμων, καθώς
και το άρωμα και η γεύση που σχετίζονται με αυτό.
Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται από σάκχαρα και αμι-
νοξέα (κυρίως από την ασπαραγίνη), τα οποία είναι
εκ φύσεως παρόντα σε πολλά τρόφιμα. Το ακρυ-
λαμίδιο έχει, επίσης, πολλές βιομηχανικές χρήσεις
που δεν σχετίζονται με τα τρόφιμα. Είναι ακόμα
παρόν στον καπνό από τα διάφορα προϊόντα του. 

Μείωση της έκθεσης 
Η EFSA θα παρέχει επιστημονική συμβουλευτική
υποστήριξη στην Ε.Ε. και τους εθνικούς φορείς
λήψης αποφάσεων κατά την αξιολόγηση πιθανών
μέτρων για την περαιτέρω μείωση της έκθεσης
των καταναλωτών στο ακρυλαμίδιο μέσω της κα-
τανάλωσης τροφίμων. Τέτοια μέτρα μπορεί, για
παράδειγμα, να περιλαμβάνουν συμβουλές για τις
διατροφικές συνήθειες και το μαγείρεμα στο σπίτι
ή ελέγχους στην παραγωγή τροφίμων σε εμπορική
κλίμακα. 

Προσοχή στα αγνώστου προελεύσεως ελαιόλαδα!

«Καμπανάκι» για το ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα

Οι καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν 
την αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους 
και ανώνυμους πωλητές

▶

Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές αλλά και οι επαγγελματίες
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Στην Intersolar, στη μεγαλύτερη
στον κόσμο έκθεση φωτοβολ-
ταϊκών και ηλιακής ενέργειας,
παρουσιάστηκαν «πράσινες»
προτάσεις για την κάλυψη ενερ-
γειακών αναγκών. Περισσό-
τεροι από 1.000 εκθέτες συμ-
μετείχαν φέτος στην έκθεση,
ανάμεσά τους και έξι ελληνικές
εταιρείες (Aenaos, Calpak-Ci-
cero, Elfon, Profilodomi, Sy-
stems Sunlight, Viosy). 
Η Intersolar φιλοξενεί την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας σε θερμο-
συσσωρευτές, αποθήκευση ενέρ-
γειας, συστήματα πληροφορικής,
προτάσεις για την κάλυψη ενερ-
γειακών αναγκών με ηλιακή ενέρ-
γεια, αποδοτικότερα LED, τηλεο-
ράσεις για την Αφρική, την Ασία
και τη Λατινική Αμερική που δεν
απαιτούν σύνδεση με το δίκτυο
ηλεκτροδότησης, «πράσινες» λύ-
σεις για βιομηχανικές μονάδες,
μέχρι και ηλεκτροκίνητα οχήματα

τελευταίας γενιάς. Όπως αναφέρει
η Deutsche Welle, ενδιαφέρον
έχει ότι η αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας έχει προχωρήσει τα τε-
λευταία χρόνια σε χώρες όπως η
Ινδία, η Κορέα, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν,
η Αυστραλία, αλλά και σε περιοχές
της Λατινικής Αμερικής, της Αφρι-

κής και της περιοχής του Κόλπου.
«Η γη λέει ναι στην ηλιακή ενέρ-
γεια», τονίζει ο Όλιβερ Σέφερ, πρό-
εδρος της SolarPower Europe.
Κατά την άποψή του, η εξάπλωση
της χρήσης ηλιακής ενέργειας
οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο
κόστος της: «Μέσα σε λιγότερο

από 10 χρόνια το κόστος για ηλιακή
ενέργεια μειώθηκε κατά 75%, κα-
θιστώντας την ανταγωνιστική σε
πολλές χώρες και αγορές». 
Ας σημειωθεί ότι έκθεση του γερ-
μανικού ινστιτούτου ηλιακής ενέρ-
γειας Frauenhofer ISE δείχνει ότι
οι τιμές για συστήματα ηλιακής
ενέργειας θα μειωθούν περισσό-
τερο από 30% μέχρι το 2025, κα-
θιστώντας την ηλιακή μια από τις
πιο προσιτές μορφές ενέργειας
στον κόσμο.

Ηλεκτρικό όχημα με
αυτονομία 500 χλμ.!

Δυστυχώς, την ώρα που η ηλιακή
ενέργεια βρίσκεται σε τροχιά ανά-
πτυξης σε πολλές περιοχές του
κόσμου, ακόμα και χωρίς επιδο-
τήσεις, η αναπτυξιακή δυναμική
στην Ευρώπη δείχνει να εξασθενεί.
Για πολλούς συμμετέχοντες το γε-
γονός αυτό οφείλεται στην τεράστια
δύναμη που διαθέτουν ενεργειακοί

κολοσσοί πετρελαίου και άνθρακα.
«Το διαπιστώνουμε στους Νόμους
που ψηφίζονται. Το λόμπι των
ενεργειακών κολοσσών που βα-
σίζονται σε ορυκτά καύσιμα είναι
10 φορές ισχυρότερο από μας»,
δηλώνει στην D.W. ο Κάρστεν Κέ-
νιγκ από τον Ομοσπονδιακό Σύν-
δεσμο Ηλιακής Ενέργειας (BSW). 
To γεγονός ότι η ηλιακή ενέργεια
και τα φωτοβολταϊκά βρίσκονται
σε αναπτυξιακή τροχιά αποδεικνύει
και το ενδιαφέρον της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας για την «πράσινη»
μορφή ενέργειας. Μια από τις πρω-
τοπόρες αυτοκινητοβιομηχανίες,
η αμερικανική Tesla, παρουσίασε
στο Μόναχο ένα πολυτελές αυ-
τοκίνητο με αυτονομία 500 χιλιο-
μέτρων, ενώ η ιαπωνική Mitsubishi
παρουσίασε ένα όχημα με αμφί-
δρομο σύστημα ενεργειακής απο-
θήκευσης, το οποίο είναι σε θέση
να τροφοδοτήσει με ενέργεια ακόμα
και το σπίτι! 

Κερδίζει συνεχώς έδαφος η ηλιακή ενέργεια

2.500 Αθηναίοι έγιναν
κηπουροί στην πόλη!

Μία πρωτότυπη γιορτή έζησαν περισσότεροι από
2.500 Αθηναίοι, το Σάββατο 6 Ιουνίου, στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Με έμπνευση, χαμόγελο και κέφι, το
WWF Ελλάς με το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή» και
η Οργάνωση Γη μετέτρεψαν μία από τις κεντρικότερες
πλατείες της πρωτεύουσας σε ένα μεγάλο, ζωντανό
εργαστήρι κηπουρικής, προσκαλώντας μικρούς και
μεγάλους να γίνουν, έστω και για λίγο, κηπουροί
στην πόλη. 
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
εργαστήρια για το πώς να φτιάξουν το δικό τους
μποστανάκι στο μπαλκόνι ή και τον κήπο τους, πώς
να κομποστοποιούν σπίτι τους, τί είδους χώμα χρη-
σιμοποιούμε για κάθε φύτευση, πώς να μετατρέπουν

χρησιμοποιημένα αντικείμενα σε ευφάνταστες γλά-
στρες και πολλά άλλα. Οι μικροί φίλοι συμμετείχαν
σε εκπαιδευτικά εργαστήρια μαθαίνοντας για τα
αρωματικά φυτά και τις ιδιότητές τους, για τον
κύκλο ζωής και τη σημασία των σπόρων, και ανα-
κάλυψαν πόσο σημαντικό είναι για τη διατροφή και
την υγεία μας να καλλιεργούμε τα δικά μας φρούτα
και λαχανικά. Με τη βοήθεια γεωπόνων, φύτεψαν
συμβολικά στο κέντρο της πλατείας λουλούδια και
λεβάντες και άφησαν ανεξίτηλη τη συμμετοχή τους
στη γιορτή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
μοιράστηκαν 2.500 τοματιές, προσφορά της
Olyplant.gr, και 2.000 φακελάκια με σπόρους πα-
ραδοσιακών ποικιλιών.

Όσο μειώνεται το κόστος της τόσο καθιερώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί
ο διάλογος στις τοπικές κοινωνίες
της χώρας για τη διαχείριση απο-
βλήτων, προκειμένου να εξειδικευτούν
τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης,
καθώς και αυτά των Τοπικών Δημο-
τικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Δια-
χείρισης που πρέπει να συνταχθούν
εντός 5 μηνών. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, η άμεση έγ-
κριση του αναθεωρημένου Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) είναι κατεπείγουσα υποχρέωση
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
αποτελεί προϋπόθεση χρηματοδότησης
των σχετικών έργων υποδομών και
δράσεων στο πλαίσιο της νέας Προ-
γραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, οι έως
τώρα παρατηρήσεις που έχουν κα-
τατεθεί για τον ΕΣΔΑ θα συμβάλουν
στην υπέρβαση της σημερινής δυ-
σμενούς κατάστασης και στην επιτυχία
ενός σχεδιασμού με φιλοδοξίες, που

προσβλέπει προς μια οικονομία και
μια κοινωνία με μηδενικά απόβλητα,
μια κοινωνία που θα μετατρέπει τα
απόβλητα σε πόρους. 
Αν και η διαδικασία της δημόσιας
διαβούλευσης για τον ΕΣΔΑ δεν μπορεί
να παραταθεί τυπικά, από το Υπουργείο
επισημαίνεται ότι αυτό δεν εμποδίζει
τη συνέχιση του διαλόγου κατά τη
διαδικασία διαμόρφωσης του συνόλου

των νομοθετικών, διοικητικών και
θεσμικών ρυθμίσεων, που σε εφαρ-
μογή του ΕΣΔΑ πρέπει να υιοθετηθούν. 
Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται,
το Υπουργείο όχι μόνο δεν έχει πρό-
θεση να κλείσει τον διάλογο για το
νέο ΕΣΔΑ, αλλά αντίθετα, επειδή θε-
ωρεί ότι η κοινωνική συναίνεση, πα-
ρέμβαση και δράση είναι ο καταλύτης
της επιτυχίας του. 

H διαχείριση αποβλήτων στις τοπικές κοινωνίες



Οι δίαιτες που βασίζονται στα
φυτά, συγκεντρώνουν ολοένα
και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
και η έρευνα δείχνει τη δυνη-
τική επίδρασή τους στην υγεία.
Πολλά έχουν ειπωθεί για τη
σημασία των φρούτων και των
λαχανικών, τί γνωρίζουμε
όμως για τους έτοιμους προς
κατανάλωση ξηρούς καρπούς;

Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα
Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι σπόροι, το τελικό προϊόν της
φυτικής παραγωγής, είναι φυτικά
έμβρυα που περικλείονται μέσα
σε ένα κάλυμμα. Τα τρία κύρια
μέρη του σπόρου είναι το φύτρο
(έμβρυο), το ενδοσπέρμιο (η απο-
θήκη θρεπτικών συστατικών για
την ανάπτυξη του φύτρου) και το
περισπέρμιο. Κάθε σπόρος έχει τη
δυνατότητα να βλαστήσει και να
αναπτυχθεί σε ένα ώριμο ενήλικο
φυτό. 

Οι σπόροι στη δίαιτα
Πολλές κοινές πηγές τροφίμων,
περιλαμβανομένων των δημη-
τριακών και των οσπρίων, είναι
στην πραγματικότητα σπόροι. Για
παράδειγμα, το κριθάρι, η βρώμη,
το ρύζι και τα όσπρια (όπως τα
φασόλια και η σόγια) είναι καλ-
λιέργειες που συλλέγονται για
τους εδώδιμους σπόρους τους.
Επίσης, τα περισσότερα από αυτά
που θεωρούμε ξηρούς καρπούς,

όπως τα φιστίκια Αιγίνης και τα
κάσιους, είναι τεχνικά σπόροι. 
Η κατανάλωση των σπόρων από
τον άνθρωπο είναι πολύπλευρη,
ενώ συγκεκριμένα είδη μπορεί να
υποστούν πίεση για να φτιάξουν
έλαια (π.χ. ηλιέλαιο) ή να βλα-
στήσουν για να καταναλωθούν
(π.χ. κάρδαμο). Άλλοι σπόροι τρώ-

γονται ολόκληροι, για παράδειγμα
ως σνακ, σε δημητριακά πρωινού,
σε χυλό βρώμης ή ψημένα προϊ -
όντα, ή σε ανάμιξη με ροφήματα
smoothies ή γιαούρτι. 
Εδώ περιγράφουμε αυτούς τους
τύπους των έτοιμων για κατανά-
λωση ξηρών καρπών (π.χ. λινα-
ρόσπορος, παπαρουνόσπορος,

κολοκυθόσπορος), ανεξάρτητα
από την πραγματική βοτανική τους
κατηγορία.

Τα θρεπτικά
συστατικά 

στους σπόρους
Η θρεπτική σύσταση των σπόρων
αντανακλά τον ρόλο της θρέψης
και της προστασίας για το ανα-
πτυσσόμενο σπορόφυτο. Το φύτρο
και το εξωτερικό περίβλημα είναι
πλούσια σε βιταμίνες, ανόργανα
στοιχεία και βιοδραστικά συστατικά.

Το ενδοσπέρμιο είναι η κύρια απο-
θήκη ενέργειας, περιλαμβάνοντας
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λι-
πίδια που απαιτούνται για την ανά-
πτυξη του σπόρου.
Το θρεπτικό περιεχόμενο των σπό-
ρων ποικίλει, αλλά οι περισσότεροι
είναι πλούσιοι σε μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα. Οι πρωτεΐνες τους
περιέχουν τα περισσότερα από τα
απαραίτητα αμινοξέα, όμως οι
φυτικές πηγές πρωτεϊνών είναι
τυπικά μικρότερης βιολογικής
αξίας σε σχέση με τις πρωτεΐνες
ζωικής προέλευσης. Το περιεχό-
μενο σε υδατάνθρακες είναι σχετικά
χαμηλό. Οι σπόροι περιέχουν ένα
εύρος διαφορετικών βιταμινών
και ανόργανων στοιχείων. Μερικοί,
όπως ο λιναρόσπορος, πρέπει να
αλεσθούν ή να τεμαχιστούν πριν
καταναλωθούν, ώστε να απελευ-
θερώσουν τα θρεπτικά τους συ-
στατικά προς απορρόφηση, ει-
δάλλως, θα περάσουν άπεπτοι
μέσα από τον οργανισμό. 
Οι σπόροι περιέχουν, επίσης, ένα
εύρος βιοδραστικών συστατικών,
μεταξύ των οποίων οι πολυφαι-
νόλες και οι φυτοστερόλες, απα-
ραίτητα για την κατασκευή των
κυτταρικών μεμβρανών και την
προστασία του σπορόφυτου και
του DNA του από βλάβες. 
Οι έτοιμοι προς κατανάλωση σπό-
ροι μπορεί να παρέχουν ένα εύρος
θρεπτικών συστατικών και ενέρ-
γεια, και θα πρέπει να καταναλώ-
νονται με μέτρο ως μέρος μιας
ισορροπημένης δίαιτας.
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Τα θρεπτικά συστατικά ξηρών καρπών και σπόρων
Διαιτητική 
πρόσληψη 

των σπόρων
Οι διατροφικές μελέτες τείνουν να
ομαδοποιούν σε μία ομάδα τους ξηρούς
καρπούς και τους σπόρους. Η συνολική
κατανάλωση ξηρών καρπών δέντρων,
αραχίδων (κοινώς αράπικο φιστίκι)
και σπόρων κυμαίνεται από 1 έως 300
γραμμάρια ανά ημέρα, με τη χαμηλότερη
μέση πρόσληψη στη Βόρεια Ευρώπη
(15 γρ./ημέρα στη Σουηδία, συγκριτικά
με 35 γρ./ημέρα στην Ισπανία). Η
μελέτη EPIC έδειξε ότι περίπου το
75% του πληθυσμού στην Ευρώπη
τρώει ξηρούς καρπούς δέντρων, αρα-
χίδες και σπόρους, με τις Κάτω Χώρες
να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό
(94%). 
Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές, οι
έτοιμοι προς κατανάλωση ξηροί καρποί
καταναλώνονται σε μικρές ποσότητες,
συνεπώς συνεισφέρουν σε μικρό βαθμό
στη διαιτητική πρόσληψη μικροθρε-
πτικών συστατικών και φυτοχημικών.
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Επιμέλεια:

Χρόνος
προετοιμασίας 30’ Χρόνος

μαγειρέματος 15’ Χρόνος
αναμονής 0’ 4 Χρόνος

προετοιμασίας 0’ Χρόνος
μαγειρέματος120’ Χρόνος

αναμονής 0’ 4

ΥΛΙΚΑ 
4 φέτες τυρί Καλαθάκι Λήμνου (1 εκ. πάχος η κάθε μια)
2 κ.σ. αλεύρι
1 αυγό (ελαφρώς χτυπημένο με 2 κ.σ. νερό)

100 γρ. φιστίκι Αιγίνης ανάλατο (χοντροκομμένο)
2 κ.σ. ελαιόλαδο έξτρα παρθένο
4 κ.σ. βυσσινάδα (ή φραουλάδα)
1/2 κ.γ. θυμάρι

ΥΛΙΚΑ
250 γρ. κιμά
μοσχαρίσιο
250 γρ. κιμά χοιρινό
2 αυγά
1 μεγάλο κρεμμύδι

(ψιλοκομμένο)
1 σκελίδα σκόρδο (ψι-
λοκομμένο)
2 μεγάλα παξιμάδια
κριθαρένια (μουλια-
σμένα σε νερό και καλά
στυμμένα)

1 κ.σ. ξύδι
4 κ.σ. ούζο
1/2 κ.γ. σκόνη μαστίχα
- μαγειρικής
50 ml ελαιόλαδο έξτρα
παρθένο
Αλάτι

Πιπέρι μαύρο τριμμένο
1 ματσάκι μαϊντανό
(ψιλοκομμένο)
Λάδι για τηγάνισμα
Αλεύρι για πανάρισμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΩΡΟ Λαζανόφυλλα με πατάτα "Χιώτικο Κελάρι" 200g, 
με αγορές 15€ και τον κωδικό: yolpg004

στο 2o βήμα του checkout
Δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και δεν

παρέχεται δυνατότητα εξαργύρωσης Κάρτας Δώρου με την
προωθητική ενέργεια. Mέχρι τις 26/06! Τηλ: 800 11 12 13 14 

ΔΩΡΟ Χαλβάς σκέτος "Κοσμίδη - Γαβρίλη" 450g, 
με αγορές 14€ και τον κωδικο:́ yolpg005 

στο 2o βήμα του checkout
Δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και

δεν παρέχεται δυνατότητα εξαργύρωσης Κάρτας Δώρου με την
προωθητική ενέργεια. Mέχρι τις 26/06! Τηλ: 800 11 12 13 14 

ΔΩΡΟ Λαζανόφυλλα με πατάτα και Χαλβάς σκέτο, 
με αγορές 35€ και τον κωδικο:́ yolpg006 

στο 2o βήμα  του checkout
Δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και

δεν παρέχεται δυνατότητα εξαργύρωσης Κάρτας Δώρου με την
προωθητική ενέργεια. Mέχρι τις 26/06! Τηλ: 800 11 12 13 14 

Καλαθάκι Λήμνου παναρισμένο
με φιστίκι Αιγίνης και βυσσινάδα Κεφτεδάκια με ούζο και μαστίχα

Το Καλαθάκι Λήμνου είναι ένα ιδαίτερα
γευστικό τυρί που, σε συνδυασμό με το φιστίκι
Αιγίνης και τη βυσσινάδα, συνοδεύει εξαιρετικά
το τσίπουρο.
Bήμα 1:Ετοιμάζετε το τυρί. Βάζετε το αλεύρι
σε ένα πιάτο, το αυγό (χτυπημένο με το νερό)
μέσα σε ένα βαθύ πιάτο και το φιστίκι σε ένα
άλλο πιάτο. Περνάτε κάθε φέτα τυρί πρώτα

από το αλεύρι, μετά από το αυγό και τέλος από
το φιστίκι. Κρατάτε τις φέτες τυρί στην άκρη. 
Bήμα 2:Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι.
Τηγανίζετε την κάθε φέτα τυρί 2 λεπτά περίπου
από κάθε πλευρά. 
Bήμα 3: Βάζετε τις φέτες τυρί σε μια πιατέλα,
περιχύνετε με τη βυσσινάδα, πασπαλίζετε με
το θυμάρι και σερβίρετε. 

Ο συνδυασμός του ούζου με τη μοναδική
μαστίχα στο κεφτεδάκι, το μετατρέπει σε
έναν μεζέ με μεθυστικό άρωμα.
Bήμα 1:Ετοιμάζετε τα κεφτεδάκια. Βάζετε
μέσα σε ένα μεγάλο μπολ τους κιμάδες, το
κρεμμύδι, το σκόρδο, τα αυγά, το παξιμάδι,
τον μαιντανό, την ντομάτα, το ελαιόλαδο,
αλάτι, πιπέρι, το ξύδι, το ούζο, τη μαστίχα και

ανακατεύετε πολύ καλά.
Bήμα 2: Αφήνετε το μείγμα του κιμά στο ψυγείο
για μια ώρα να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους
και στη συνέχεια πλάθετε σε μικρά μπαλάκια. 
Bήμα 3: Βάζετε το λάδι να ζεσταθεί αρκετά.
Περνάτε τα κεφτεδάκια από το αλεύρι, τα
τινάζετε και τα τηγανίζετε για λίγα λεπτά, μέχρι
να πάρουν χρώμα και να ψηθούν εσωτερικά.

Μεζέδες... αλλιώτικοι
Διαλέγουμε από τα μοναδικά υλικά της ελληνικής παραγωγής, βάζουμε μπόλικη φαντασία,
μεράκι και αγάπη και το αποτέλεσμα αποζημώνει και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους!

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

Από 16 έως 36 ώρες παράδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!
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Το ταξίδι με το πλοίο είναι μακρύ,
καθημερινά δρομολόγια δεν
υπάρχουν και το πλοίο φθάνει
πάντα 2:30 στο ανεμοδαρμένο,
σχεδόν απομονωμένο νησί της
πρώην άγονης γραμμής στη
μέση του Αιγαίου. Η γλυκύτητα
και η ηρεμία του, όμως, η υπέ-
ροχη θάλασσα, η γραφικότητα
της χώρας με το Κάστρο και οι
εικόνες των γαλάζιων τρούλων
των εκκλησιών που ατενίζουν
το απέραντο γαλάζιο του Αι-
γαίου, αποζημιώνουν στο έπα-
κρο.
Το δυτικότερο νησί των Δωδεκα-
νήσων, κοντά στις Κυκλάδες, έχει
χαρακτηριστικά και των δύο νη-
σιώτικων συμπλεγμάτων. Η Χώρα,
μία από τις ομορφότερες πρω-
τεύουσες νησιών στο Αιγαίο, είναι
«σκαρφαλωμένη» αμφιθεατρικά
σε ύψωμα πάνω σε βράχο. Στην
κορυφή ξεχωρίζει το επιβλητικό
κάστρο των Γκουερίνι, Ενετών κα-
τακτητών του Μεσαίωνα, με τη
σκούρα ντόπια πέτρα. Μικρά άσπρα
σπιτάκια πλαισιώνουν το Κάστρο,
ενώ στον αυχένα του λόφου, στο
διάσελο, η σειρά των χαρακτηρι-
στικών λευκών ανεμόμυλων με
τις καφεκόκκινες στέγες συμπλη-
ρώνει την γραφικότητα. Σήμερα,
οι ανεμόμυλοι είναι οκτώ, καθώς
ο ένατος θυσιάστηκε για να περάσει
ο κεντρικός δρόμος του νησιού.
Ανεβαίνοντας προς το Κάστρο,
μέσα από στενά σοκάκια με ασβε-
στωμένους αρμούς, νιώθουμε σαν
να βρισκόμαστε σε κυκλαδίτικη
χώρα. Τα άσπρα σπιτάκια έχουν
μπλε πορτοπαράθυρα και μπαλ-
κονάκια με μπλε ξύλινα κάγκελα,
μικρές αυλές με λουλούδια, εξω-
τερικές ξύλινες σκάλες και υπέρ-
θυρα με φανερές ενετικές επιρροές.
Ανάμεσα στα σπίτια, διάσπαρτα
θολωτά εκκλησάκια.

Το Κάστρο
Φθάνουμε στο Κάστρο, χαρακτη-
ριστικό αρχιτεκτονικά τύπο οχυ-
ρωμένου οικισμού, όπου το τείχος
δημιουργείται από τους εξωτερικούς

τοίχους των σπιτιών με μικρά πα-
ράθυρα για πολεμίστρες. Μέσα στο
Κάστρο υπάρχουν δύο εκκλησίες,
ο Άγιος Γεώργιος, κτισμένη το 1790
και η Ευαγγελίστρια, κτισμένη το
1853 πάνω από την τοξωτή είσοδο,
με τους ενετικούς θυρεούς των
Γκουερίνι. 
Βρισκόμαστε σε μία από τις κορυφές
του Αιγαίου, με τον άνεμο να λυσ-
σομανάει ολόγυρα. Η θέα που
απλώνεται στον ορίζοντα είναι
απλώς απίστευτη και η ασύγκριτη
αίσθηση του απέραντου τέρπει το
μάτι όσο και την ψυχή. Πραγματικά
καθηλωτική είναι και η εικόνα από

ψηλά της τρίτης εκκλησίας, της
Παναγίας της Πορταΐτισσας, χτι-
σμένη τον 18ο αιώνα, που θεωρείται
από τις ομορφότερες εκκλησίες
των Δωδεκανήσων. 

Παραλίες
Σε μικρή απόσταση από τη Χώρα,
στον παραθαλάσσιο οικισμό Λιβάδι,
ένα από τα ελάχιστα σημεία όπου
το πράσινο σπάει το βραχώδες
άγονο τοπίο, βρίσκουμε μία από
τις καλύτερες απάνεμες παραλίες
του νησιού, με πανοραμική θέα
στη χώρα. Η αίσθηση ότι κολυμπάς
στο πέλαγος κάτω από τη σκιά του

βράχου, με τη χώρα και το Κάστρο
να σε επιτηρούν από ψηλά, είναι
μοναδική. Μετά απολαμβάνουμε
φρέσκο ψάρι, αστακομακαρονάδα
και το περίφημο συμιακό γαριδάκι,
πάντα με θέα τη χώρα. 
Τα Καμινάκια, στο νότιο μέρος του
νησιού, είναι ενδεχομένως η κα-
λύτερη παραλία, με δύσκολη όμως
πρόσβαση. Ο χωματόδρομος μετά

το Λιβάδι ανεβαίνει και ελίσσεται
στα άγρια βουνά. Μετά από περίπου
μισή ώρα, τα βουνά «μαλακώνουν»
και κατηφορίζουν σε έναν μικρό
όρμο σαν πράσινη όαση, με άσπρη
άμμο, νερά κρυστάλλινης διαύγειας
και μία ταβέρνα. Η πρόσβαση μπορεί
να γίνει και με καραβάκι. 
Περίπου στο κέντρο του νησιού,
όπου φαίνεται σα να χωρίζεται στα
δύο και να ενώνεται από μία στενή
λωρίδα άμμου, σχηματίζεται η πα-
ραλία Στενό, με άμμο και απίστευτα
νερά. Εδώ υπάρχει μόνο μία καντίνα. 
Στη συνέχεια συναντάμε τον πα-
ραθαλάσσιο οικισμό Μαλτεζάνα,
με ωραία αμμουδιά. Η ονομασία
προήλθε από τους Μαλτέζους πει-
ρατές που αλώνιζαν το Αιγαίο και
κατέφευγαν στους κλειστούς όρ-
μους του νησιού. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν τα μοναδικά στην Ελ-
λάδα ελληνιστικά ψηφιδωτά στα
Λουτρά του Ταλαρά και τα λείψανα
παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του
5ου αιώνα, πάνω στα οποία έχει
χτιστεί το εκκλησάκι της Αγίας
Βαρβάρας. 
Άλλες παραλίες του νησιού είναι
οι Βάτσες, ο Άγιος Γιάννης, ο Πά-
νορμος, η Παχιά Άμμος, ενώ ερη-
μικές παραλίες με νερά όλων των
αποχρώσεων του γαλάζιου υπάρ-
χουν σε κοντινά ακατοίκητα νησάκια,
όπου πηγαίνουμε με καραβάκι. 
Η Αστυπάλαια παραμένει ακόμα
και σήμερα νησί με λίγο τουρισμό,
ίσως γι’ αυτό και έχει καταφέρει
να διατηρήσει σχετικά αναλλοίωτο
τον χαρακτήρα της. Οι παραλίες
είναι λίγες και περιορισμένες σε
έκταση σε σχέση με άλλα νησιά,
αλλά είναι ήσυχες, με καθαρά νερά,
χωρίς πολυκοσμία ή συνωστισμό
στις ταβέρνες.  Το φρέσκο ψάρι
είναι άφθονο. Η χώρα είναι πανέ-
μορφη με λίγα σοφιστικέ ατμο-
σφαιρικά μπαράκια. Το νησί έχει
μία ιδιαίτερη ομορφιά και με τη
γαλήνη και την ηρεμία που αποπνέει,
δίνει την αίσθηση ότι απολαμβάνει
την απομόνωσή του χωρίς να βιά-
ζεται να εκσυγχρονιστεί.

Αστυπάλαια: Γαλήνη στην καρδιά του Αιγαίου

Εθελοντικός
καθαρισμός 
μονοπατιών 

Φέτος στην Αστυπάλαια θα πραγματο-
ποιηθεί πρόγραμμα εθελοντικού κα-
θαρισμού μονοπατιών από τον Ελληνικό
Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο (ΕΠΟΣ)
Φυλής, με την υποστήριξη του Δήμου
Αστυπάλαιας, ο οποίος καλύπτει τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια αριθμού εθελοντών.
Ο ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ δραστηριοποιείται από
το 2000 και ασχολείται με όλες τις
μορφές ορειβασίας, ορεινή πεζοπορία,
αναρρίχηση και αναβάσεις, συντήρηση
και καθαρισμό μονοπατιών, διάνοιξη
νέων διαδρομών, σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς και άλλους ορειβατικούς
συλλόγους, μεριμνώντας έμπρακτα για
τη διατήρηση της ορεινής φύσης. 
Ο εθελοντικός καθαρισμός θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου και
την Κυριακή 12 Ιουλίου. Πληροφορίες
www.eposfilis.gr, τηλ. 210/2411148.

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Το Citan σίγουρα δεν μπορεί να
εκτελέσει τη δουλειά σας για λο-
γαριασμό σας, αλλά μπορεί να την
κάνει πολύ πιο εύκολη για σας.
Σε όποιον κλάδο κι αν εργάζεστε... 

Με την πολυμορφικότητα και την
προσαρμοστικότητά του, το Citan της
Mercedes-Benz δίνει λύσεις σε ένα
τεράστιο και ποικιλόμορφο εύρος
απαιτήσεων ενός van αστικών δια-
νομών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του
είναι: 
•Τρία διαφορετικά μήκη οχήματος,
από 3.937 mm (compact) έως 4.321
mm (long) και 4.705 mm (extra-long). 
•Τρία διαφορετικά μεταξόνια. 
•Τρία διαφορετικά μήκη χώρου φόρ-
τωσης έως 2.137 mm  και ύψος
χώρου φόρτωσης 1.258 mm. 
•Χωρητικότητα μεταφοράς έως 3,8
m³ με ωφέλιμο φορτίο από 415 έως
735 kg. 
•Μέγιστο μικτό βάρος: 2,2 τόνοι. 
•Ευρεία γκάμα διαθέσιμων κινητήρων. 
•Πληθώρα στοιχείων βασικού και
προαιρετικού εξοπλισμού για πολλούς
τύπους χρήσης και κλάδους. 

Εσωτερικό: Ακαταμάχητη
λειτουργικότητα και άνεση
Το εσωτερικό του Citan van διαθέτει
εξοπλισμό υψηλού επιπέδου, δημι-

ουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα,
που διευκολύνει την εργασία σας και
την κάνει πιο απολαυστική. Το ρυθ-
μιζόμενο ύψος τιμονιού του βασικού
εξοπλισμού, ο επιλογέας ταχυτήτων,
οι διακόπτες των φώτων και τα κουμ-
πιά στον πίνακα οργάνων ανταπο-
κρίνονται στα συνήθη υψηλά πρότυπα
της Mercedes-Benz για την καμπίνα
του οδηγού σε ό,τι αφορά τη διάταξη,
την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. 
Όλα τα χειριστήρια είναι εργονομικά
διατεταγμένα και εξαιρετικά εύχρηστα.
Ο ευανάγνωστος πίνακας οργάνων
με ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων βοηθά
τον οδηγό να υιοθετήσει έναν οικο-
νομικό τρόπο οδήγησης. 
Ταυτόχρονα, ο πρακτικός σχεδιασμός
των αποθηκευτικών χώρων εξασφα-
λίζει άφθονο χώρο. Η μελετημένη
φιλοσοφία των αποθηκευτικών χώ-
ρων βάζει τάξη στο Citan σας: περι-
λαμβάνει το ανοικτό ντουλαπάκι συ-
νοδηγού, μια αποθηκευτική θήκη στις
μπροστινές πόρτες, τον προαιρετικό
και εύκολα προσβάσιμο αποθηκευτικό
χώρο στην κεντρική κονσόλα που
χωράει μία φιάλη 1,5 λίτρου και τον
πρακτικό αποθηκευτικό χώρο οροφής
που εκτείνεται σε όλο το μήκος του
παρμπρίζ. Να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει
άφθονος χώρος για όλα τα πράγματα

που χρειάζεται και πρέπει να έχει
κοντά του καθημερινά ένας οδηγός. 

Κινητήρες και 
κατανάλωση

Από 4.2 l/100 km –όσον αφορά την
κατανάλωση καυσίμων– το Citan
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο, δίνοντας
το παράδειγμα. Το εύρος των κινη-
τήρων του Citan έχει την κατάλληλη
λύση για κάθε λειτουργική απάιτηση.
Το Citan Panel Van διατίθεται μόνο
με κίνηση στους εμπρός τροχούς, με
επιλογή πετρελαιοκινητήρα υψηλής
ροπής των 55 kW (75 hp), 66 kW (90
hp) ή 81 kW (110 hp) ή προηγμένο
βενζινοκιντήρα 84 kW (114 hp). 
Οι προηγμένοι κινητήρες του Citan
πληρούν τις προϋποθέσεις του προ-
τύπου εκπομπών Euro 5 Gr. I και, χάρη
στις καινοτόμες τεχνολογίες BlueEF-
FICIENCY, συμβάλλουν στην ενίσχυση
της οικονομίας στην εταιρεία σας.

Εξοπλισμός ασφαλείας
Όταν μιλάμε για ασφάλεια το Citan
panel van έχει, επίσης, το προβάδισμα.
Ο σχετικός με την ασφάλεια εξοπλισμός
που διαθέτει, όπως το Προσαρμοζόμενο
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας
ADAPTIVE ESP (βασικός εξοπλισμός),
τα φώτα πορείας ημέρας, τα προαι-

Μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος και ευέλικτο,
αλλά το John Deere 5GL προσφέρει όση λειτουργι-
κότητα χρειάζεστε στον αμπελώνα ή στις καλλιέργειες
οπωροφόρων. 
Με μία γκάμα από ισχυρούς κινητήρες, με ικανότητα ανύ-
ψωσης μέχρι 2,6 τόνους και πλήρη σειρά εύχρηστων PTO
και βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (SCV), το μικρό αυτό
τρακτέρ είναι ιδανικό για σύγχρονες ειδικές εφαρμογές. 
Θα εκτιμήσετε, επίσης, τα χαμηλά φτερά του 5 GL, το
καπό και το κάθισμα, καθώς και το πτυσσόμενο πλαίσιο
ασφαλείας (ROPS), ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων 24F/24R
και η μικρή ακτίνα στροφής κάνουν την εργασία σε στενούς
χώρους παιχνίδι. Το μεγάλο δοχείο καυσίμου 67 L σας
επιτρέπει πολλές ώρες εργασίας πριν το ξαναγεμίσετε. 

Οι μικρές διαστάσεις του 5 GL κάνουν τις ώρες εργασίας
σας πιο αποδοτικές, καθώς διαθέτει: 

3 Μικρό ύψος στο καπό.

3 Μικρό ύψος στο κάθισμα.

3 Μικρό ύψος στα πίσω φτερά.

3 Βελτιωμένο εργοστασιακό σχεδιασμό.

Ο ισχυρός και οικονομικός κινητήρας ντίζελ του 5 GL έχει
σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση και ελάχιστο χρόνο
απραξίας, ενώ χρειάζεται αλλαγή λαδιών κάθε 500 ώρες
εργασίας. 
Για μεγαλύτερη απόδοση και ισχύ για μεταφορές και
εργασίες δυναμοδότη (PTO) σε κίνηση, το 5 GL προσφέρει
μέχρι 26% επιπλέον ροπή όταν την χρειάζεστε. 

Mercedes Citan Van: Πολυμορ   

John Deere 5GL: Μικρό στο          

Οι ευέλικτες λύσεις μεταφοράς αποτελούν                 

Περισσότερα 
νέα αυτοκίνητα τον Μάιο
Νέα αύξηση, κατά 21,6%, κατέγραψαν οι ταξινομήσεις
καινούριων επιβατικών τον Μάιο φέτος, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ. Συνολικά,
στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015 οι ταξινομήσεις
καινούριων επιβατικών είναι αυξημένες κατά 15,7% ως
προς το αντίστοιχο διάστημα του 2014. 
Η πρόοδος στις ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών
κατά τον Μάιο αιτιάζεται στις αυξημένες πωλήσεις αυ-
τοκινήτων προς ενοικίαση. Σημειώνεται, πάντως, ότι
ακόμη και με την πρόοδο των εταιρικών πωλήσεων του
περασμένου μηνός, η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο
πεντάμηνο του 2015 βρίσκεται -72,8% χαμηλότερα ως
προς το μέσο όρο δεκαετίας. 
Στα καινούρια φορτηγά παρατηρείται σημαντική αύξηση
από τις αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι,
εξαιτίας, μεταξύ άλλων, και εκτελέσεων διαγωνισμών.
Τέλος, στα καινούρια δίκυκλα (πλέον των 50 κ.εκ.) οι τα-
ξινομήσεις από τις αρχές του έτους ήταν αυξημένες κατά
13,1% ως προς το αντίστοιχο διάστημα το 2014. 
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    φικότητα και ευελιξία

XC90: Η νέα εποχή 
της Volvo 

ρετικά μπροστινά φώτα ομίχλης αλο-
γόνου, η αυτόματη ενεργοποίηση
αλάρμ κατά την εφαρμογή πέδησης
έκτακτης ανάγκης, η προαιρετική ηχη-
τική υποβοήθηση οπισθοπορείας, οι
προαιρετικοί ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι
και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέ-
φτες και οι προαιρετικοί αισθητήρες
φωτός και βροχής, διασφαλίζουν ότι
εσείς και το όχημά σας γίνεστε εύκολα
αντιληπτοί, τόσο στον δρόμο όσο και
μέσα στην κίνηση.
Εκτός από τον άφθονο χώρο για ερ-
γαλεία και υλικά, το Citan panel van
προσφέρει, επίσης, ασφάλεια και

ευελιξία όσον αφορά το ωφέλιμο
φορτίο. Το φορτίο μπορεί να ασφα-
λιστεί με ιμάντες που τεντώνουν και
οι οποίοι συνδέονται με τους κρίκους
στερέωσης, που αποτελούν μέρος
του βασικού εξοπλισμού στο δάπεδο
του χώρου αποσκευών. Οι επιλογές
για την ασφάλιση του φορτίου περι-
λαμβάνουν επιπλέον μικρές σταθερές
θηλιές ή θηλιές που μπορούν να το-
ποθετηθούν κατά βούληση κατά μήκος
κάποιων σταθερών ραγών στα πλευ-
ρικά τοιχώματα. 
Ένα προαιρετικό δάπεδο από πλαστικό
και μια εν μέρει επένδυση αποτρέπουν

τις ζημιές στο αμάξωμα, λόγω αιχ-
μηρών αντικειμένων στο χώρο των
αποσκευών. Η πλευρική ξύλινη επέν-
δυση είναι διαθέσιμη προαιρετικά για
την προστασία των μεταλλικών επι-
φανειών και τη βελτίωση της μόνωσης
ήχου και θερμότητας, διασφαλίζοντας,
έτσι, ότι τα ευπαθή προϊόντα θα φτά-
σουν στον προορισμό τους σε καλή
κατάσταση.

           μάτι, μεγάλο στο... χωράφι

                   το πλεονέκτημά του

Βέλτιστη διασφάλιση
εργαλείων και υλικών
Ο οδηγός και ο συνοδηγός προστατεύονται
από τη βρωμιά, τη σκόνη, τις οσμές και τα
φορτία που μπορεί να γλιστρήσουν ή να
ανατραπούν από ένα διαχωριστικό τοίχωμα
που καλύπτει πλήρως σε πλάτος τον χώρο
ανάμεσα στον οδηγό και το φορτίο και το
οποίο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα
σε μαύρο χρώμα. 
Η προαιρετικά διαθέσιμη αναδιπλούμενη
σχάρα συγκράτησης φορτίου, φτιαγμένη
από χάλυβα, η οποία είναι τοποθετημένη
ανάμεσα στους επιβάτες και στον χώρο
αποσκευών και εκτείνεται από την οροφή
ως το δάπεδο είναι, επίσης, εκεί για να
διασφαλίσει το φορτίο. Μπορεί να προ-
στατεύσει τον οδηγό και τον συνοδηγό από
φορτίο που ολισθαίνει και επίσης επιτρέπει
στο φορτίο να στοιβαχτεί, εξοικονομώντας
με τον τρόπο αυτό χώρο. 

Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της φαίνεται πως
δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις της Volvo για την επέκτασή
της στην ελληνική αγορά. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία
λανσάρει στην εγχώρια αγορά το πιο μεγάλο SUV της
γκάμας της. Πρόκειται για τη νέα γενιά του Volvo XC90.
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης, επίσημης παρουσίασης,
στη Βάρκιζα, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του σουηδικού
αυτοκινήτου και δόθηκε η δυνατότητα δοκιμαστικής οδή-
γησης. 
Το νέο Volvo XC90 είναι το αποτέλεσμα ενός τριετούς
προγράμματος εξέλιξης. Η συνολική επένδυση ξεπέρασε
τα 11 δισ. δολάρια και είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας
που έχει σχεδιαστεί, εξελιχθεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά
από τη συγκεκριμένη εταιρεία. 
Επίσης, είναι το πρώτο αυτοκίνητο που προέρχεται από
τη νέα Μεταβλητή Αρχιτεκτονική Προϊόντος (Scalable
Product Architecture – SPA), η οποία προσφέρει μεγάλες
δυνατότητες ευελιξίας, εξέλιξης και οικονομίας κλίμακας.
Ανακοινώθηκε ότι από αυτή την πλατφόρμα θα προέλθουν
όλα τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας. Έμφαση δίνεται
στα συστήματα ασφάλειας που διαθέτει το νέο αυτοκίνητο. 
Στον βασικό εξοπλισμό διαθέτει δύο νέες τεχνολογίες
ασφάλειας: σύστημα προστασίας σε περίπτωση εκτροπής
από τον δρόμο και δυνατότητα αυτόματου φρεναρίσματος
σε διασταύρωση με αντίθετα ερχόμενο όχημα. 
Επίσης, περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό το City
Safety, το οποίο, εκτός της αυτόματου φρεναρίσματος
για αποφυγή συγκρούσεων με ταχύτητα έως 50 χλμ./ώρα,
περιλαμβάνει και την ανίχνευση πεζών και ποδηλατών/δι-
κυκλιστών με, επίσης, αυτόματο φρενάρισμα, που πλέον
λειτουργεί και τη νύχτα. 
Εξοπλίζεται με τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες 2.000 κ.εκ. Drive-E, με ισχύ από 190
έως 400 ίππους. Ντίζελ D4, ισχύος 190 ίππων, η μόνη
που δεν είναι τετρακίνητη, D5 με 225 ίππους. Βενζίνη Τ6
320 ίππων, Τ5 254 ίππων και η υβριδική έκδοση Τ8 ισχύος
400 ίππων. Η τελευταία διαθέτει βενζινοκινητήρα που
κινεί τους εμπρός τροχούς απόδοσης 318 ίππων και έναν
ηλεκτροκινητήρα που κινεί τον πίσω άξονα ισχύος 82
ίππων. Νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων. 
Έρχεται σε 4 διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού, Kinetic,
Momentum, Inscription και R-Design, ενώ η τιμή του
ξεκινά από τα 60.450 ευρώ με το όφελος απόσυρσης.

Κιβώτιο ταχυτήτων
Το 5 GL διαθέτει δυνατό και εύχρηστο κιβώτιο ταχυτήτων
24/24 με μπροστινό διαφορικό και μηχανικό Hi-Lo. Για
μέγιστη ευελιξία χρήσης, το 5 GL διαθέτει μέχρι και τρεις
μηχανικές βαλβίδες SCV. Οι δυναμοδότες του τρακτέρ,
μπροστά και πίσω, προσφέρονται με μια σειρά επιλογών
ταχυτήτων, όπως 540/540E ή 540/1.000, ανάλογα με
την ταχύτητα εδάφους. Άλλα χαρακτηριστικά του: 
- Μέχρι επτά χειριστήρια υδραυλικού συνολικά.
- PTO πολλών ταχυτήτων.
- Ανοιχτό υδραυλικό σύστημα, απλό και αξιόπιστο.
- Διπλή αντλία με κίνηση από τον κινητήρα για αδιάκοπη

λειτουργία του τιμονιού και του υδραυλικού συστή-
ματος.
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Τί σχέση έχει ένας ζογκλέρ
που παίζει με ζουμερά πορ-
τοκάλια πάνω στο ποδήλατό
του, με έναν λαγό που οδηγεί
μία κόκκινη βέσπα φορτω-
μένη με καρότα, μια Ινδή
πριγκίπισσα σε έναν κήπο
με παγώνια κι ένα σύνολο
χορευτών σε μια εξωτική
παραλία; Η απάντηση απο-
καλύπτεται πάνω στις νέες,
ανατρεπτικές συσκευασίες
της σειράς χυμών Life Μα-

κράς Διάρκειας που υπό-
σχονται να μας «ταξιδέ-
ψουν»!
Τώρα ο Life Μακράς Διάρ-
κειας από τη ΔΕΛΤΑ ανα-
νεώνει πλήρως την εμφά-
νισή του και μας προσκαλεί
σε ένα ταξίδι στον κόσμο
της φαντασίας και της γεύ-
σης. Η νέα συσκευασία κάθε
γεύσης διηγείται τη δική της
μοναδική ιστορία, πάντα
όμως στενά συνδεδεμένη

με το φρούτο που αφορά. 
Και φέτος το καλοκαίρι η
νέα σειρά Life Μακράς Διάρ-
κειας εμπλουτίζεται με μια
νέα γεύση με Superfruits,
το νέο Life Ρόδι. Ο νέος χυ-
μός έχει ξεχωριστή και ιδι-
αίτερα χαρακτηριστική γεύση
ροδιού και σε συνδυασμό
με την αντιοξειδωτική του
δράση, αποτελεί ακόμα μια
δροσερή και απολαυστική
πρόταση! 

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2014 για την
ELBISCO. Η απόφαση της εταιρείας το 2014 να
σχεδιάσει και να υλοποιήσει 3ετές επενδυτικό
πρόγραμμα ύψους 17 εκατ. ευρώ, που μέχρι το
τέλος της χρονιάς είχε υλοποιηθεί κατά 53%, απο-
δίδει καρπούς. 
Παρά την οικονομική κρίση, η εταιρεία την τελευταία
7ετία αναπτύχθηκε σε επίπεδο πωλήσεων κατά
15%, φτάνοντας τα 145 εκατ. ευρώ μεικτό τζίρο
το 2014, από 126 εκατ. το 2008. Το 2014 σε σχέση
με το 2013 η αύξηση των μεικτών πωλήσεων συ-
νεχίσθηκε με +1%. 
Τα κέρδη μετά από φόρους το 2014 αυξήθηκαν
κατά 43% σε σχέση με την περασμένη χρονιά,
φθάνοντας στο 1,5 εκατ. ευρώ. 
Η εταιρεία, τον Μάιο του 2015, υπέγραψε ένα νέο
κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 29 εκατ. ευρώ, ανα-
νεώνοντας το πλαίσιο εμπιστοσύνης με τις μεγα-
λύτερες τράπεζες στην Ελλάδα.

Οι λάτρεις του καφέ μπορούν τώρα
να απολαύσουν μια γευστική καθη-
μερινή δροσερή τόνωση, όπου κι αν
βρίσκονται και όποτε το χρειάζονται,
με το νέο απόκτημα της σειράς έτοιμων
προς κατανάλωση κρύων ροφημάτων
καφέ Discoveries των Starbucks. Αυτό
το καλοκαίρι είναι διαθέσιμο στην ελ-
ληνική αγορά το έτοιμο προς κατα-
νάλωση κρύο ρόφημα καφέ Starbucks
Discoveries Cappuccino. Αποτελεί
έναν δροσερό συνδυασμό πλούσιου
espresso, με απαλό και κρεμώδες
γάλα και νότες κακάο, ελαφρώς γλυκό,

βασισμένο από το πολυαγαπημένο
χειροποίητο cappuccino που προσφέ-
ρεται σε όλα τα καταστήματα Starbucks. 
Ιδανικό για αποθήκευση στο ψυγείο
στο σπίτι ή στο γραφείο, το νέο ρόφημα
αποτελεί έναν εύκολο και γευστικό
τρόπο για να απολαύσετε κρύο καφέ
όποια ώρα θέλετε, όπου κι αν είστε.
Τα Starbucks Discoveries διατίθενται
και διανέμονται στην Ελλάδα από την
Arla Foods Ελλάς και είναι διαθέσιμα
στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων
δικτύων σούπερ μάρκετ, καθώς και
σε μικρά σημεία λιανικής πώλησης. 

Χρυσό βραβείο για τη MISKO 
στα Digital Media 

Awards 2015

Νέα διάκριση για τη λεμονάδα 
και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος 

Τα προϊόντα της εταιρείας
Βίκος Α.Ε., για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά, απέσπασαν
διάκριση στον διαγωνισμό
International Taste & Qual-
ity Institute κερδίζοντας
το Βραβείο Ανώτερης Γεύ-
σης 2015. 
Πιο συγκεκριμένα, για το
2015 η λεμονάδα Βίκος,
απέσπασε την ανώτερη διά-
κριση τριών αστεριών «Ex-
ceptional Product»,κερδί-

ζοντας με τη μοναδική της
γεύση την κριτική επιτροπή.
Η δροσερή και ιδιαίτερη λε-
μονάδα Βίκος, χάρη στη
βάση της, το φυσικό με-
ταλλικό νερό από την πηγή
Ζαγοροχώρια, τη χαμηλή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη
και τον συμπυκνωμένο χυμό
7% από ελληνικά λεμόνια
κατάφερε και γοήτευσε τους
ειδικούς της γεύσης από το
International Taste & Qual-

ity Institute, μέσα από τη
διαδικασία της «τυφλής»
γευστικής δοκιμής. Παράλ-
ληλα, το φυσικό μεταλλικό
νερό Βίκος, για δεύτερη
συνεχή χρονιά, απέσπασε
με τη σειρά του τη διάκριση
των τριών αστεριών «Ex-
ceptional Product», επι-
βραβεύοντας τη διαρκή προ-
σπάθεια της εταιρείας για
παροχή προϊόντων υψηλών
προδιαγραφών.

Ταξίδι στη φαντασία με τους χυμούς Life 
Μακράς Διάρκειας της ΔΕΛΤΑ

Starbucks: Νέα νότα στον καθημερινό μας 
κρύο cappuccino

Με θετικό πρόσημο έκλεισε 
το 2014 για την ELBISCO

To Gold Award απέσπασε η MISKO, η αγαπημένη
μάρκα ζυμαρικών, στα Digital Media Awards 2015,
στην κατηγορία Best Tablet Edition για το e-book
«Τα Μυστικά της Ελληνικής Κουζίνας». 
Tο πρώτο e-book στην Ελλάδα στην κατηγορία της
μαγειρικής από τη MISKΟ, επαναπροσδιορίζει με
έναν πρωτοποριακό τρόπο τη σχέση χρήστη και πε-
ριεχομένου, αφού με αυτό η MISKO δημιουργεί ένα
νέο εργαλείο που θα αποτελέσει «σύμμαχο» των
φίλων των ζυμαρικών στην κουζίνα. 
Μέσα από μια φιλική και εύχρηστη πλατφόρμα, οι
χρήστες μπορούν με το «άγγιγμα του δαχτύλου τους»
να αντλήσουν έμπνευση μέσα από 60 απολαυστικές
συνταγές ζυμαρικών, ταξινομημένες σε 11 κατηγορίες,
που συνοδεύονται από πλήθος φωτογραφιών και
την αναλυτική λίστα με τα υλικά, αλλά και να παρα-
κολουθήσουν βίντεο με τις πιο δημοφιλείς συνταγές
και μοναδικά «μυστικά» με την υπογραφή του
διάσημου σεφ, Βαγγέλη Δρίσκα. 



Ελεύθερος με χρηματική
εγγύηση 200.000 ευρώ
και περιοριστικούς όρους
αφέθηκε την Πέμπτη ο
πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμ-
πιακός Βαγγέλης Μαρι-
νάκης, μετά την πολύω-
ρη απολογία του στον
ανακριτή Διαφθοράς,
Γιώργο Ανδρεάδη, για
την υπόθεση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης που
φέρεται να δρούσε στον
χώρο του ποδοσφαίρου.

Ανακριτής και εισαγγελέας
επέβαλαν στον κ. Μαρινά-
κη, εκτός της χρηματικής
εγγύησης, τους περιορι-
στικούς όρους της απαγό-
ρευσης ενασχόλησης με
το ποδόσφαιρο και την υπο-
χρεωτική εμφάνιση δύο
φορές τον μήνα στο αστυ-
νομικό τμήμα του τόπου
κατοικίας του. 
Ο ισχυρός άντρας του Ολυμ-
πιακού είναι αντιμέτωπος
με πέντε κατηγορίες που
αφορούν: 

1Ένταξη και διεύθυνση
σε εγκληματική οργά-

νωση.

2Ηθική αυτουργία σε
απόπειρα εκβίασης με

απειλή βλάβης δραστη-
ριότητας που ασκεί ο εξα-
ναγκαζόμενος από υπαίτιο
που διαπράττει τέτοιες
πράξεις από συνήθεια, κατ’
επάγγελμα και κατ’ εξα-
κολούθηση.

3Ηθική αυτουργία σε
έκρηξη, από την οποία

μπορούσε να προκύψει κίν-
δυνος για άνθρωπο.

4Ηθική αυτουργία σε κα-
τά συναυτουργία και

κατ’ εξακολούθηση δω-
ροδοκία-δωροληψία για
αλλοίωση αποτελέσματος
αγώνα που περιλαμβάνεται
σε στοιχηματικές διοργα-
νώσεις, από την οποία επι-
τεύχθηκε ο σκοπός που
επιδίωκε ο δράστης. 

5Απάτη κατά συναυ-
τουργία και κατ’ εξα-

κολούθηση.

Μία ημέρα νωρίτερα, την
Τετάρτη, ελεύθερος με την
επιβολή περιοριστικών
όρων και χρηματική εγ-
γύηση ύψους 50.000 ευρώ
είχε αφεθεί μετά την απο-
λογία του στον ανακριτή
και ο πρώην πρόεδρος της
ΕΠΟ Γιώργος Σαρρής, κα-
τηγορούμενος, επίσης, για
την υπόθεση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης στο

ποδόσφαιρο. 
Ο κ. Σαρρής, που είναι αν-
τιμέτωπος με κακουργη-
ματικού βαθμού κατηγορίες
στη σχετική δικογραφία,
αφέθηκε με τη σύμφωνη
γνώμη ανακριτή και εισαγ-

γελέα ελεύθερος μετά την
απολογία του, με την επι-
βολή απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα και απαγό-
ρευσης ενασχόλησης με
δραστηριότητες που αφο-
ρούν το ποδόσφαιρο.
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Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται η Εθνική Ομάδα
στίβου, η οποία αυτό το Σαββατοκύριακο διεκδικεί
μια θέση στην πρώτη τριάδα του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος Ομάδων. 
«Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση, που είναι
αναβαθμισμένη. Είναι μεγάλη η χαρά που αγωνίζομαι
ξανά για την Εθνική Ομάδα, είναι η τελευταία μου
διοργάνωση με τα χρώματα της Εθνικής, καθώς απο-
χωρώ φέτος από την αγωνιστική δράση και είναι
μεγάλη η χαρά που ο τελευταίος μου αγώνας με την
Εθνική θα είναι εντός συνόρων. Η Εθνική μας είναι
κατάλληλα προετοιμασμένη και υπάρχουν ελπίδες
ανόδου», είπε ο Περικλής Ιακωβάκης μόλις έφτασε
στο Ηράκλειο. 
«Το έργο είναι δύσκολο, όμως ο στόχος είναι ένας:
να ανέβουμε κατηγορία» είπε η κα Νικόλ Κυριακο-
πούλου, η οποία είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα
της διοργάνωσης.
Αισιόδοξος για την άνοδο παρουσιάστηκε και ο πρω-
ταθλητής του επί κοντώ, Κώστας Φιλιππίδης. «Το
ζητούμενο είναι η ομάδα να ανέβει. Θα προσπαθήσουμε
προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο αθλητής του
Δημήτρη Κυτέα. 
«Είναι η πρώτη συμμετοχή μου στη διοργάνωση και
είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Είχα αρκετά σοβαρά
προβλήματα στην αρχή της σεζόν και ήταν αρκετό
δύσκολο να καταφέρω να επανέλθω. Είμαι καλά και
πιστεύω πως μπορώ να πραγματοποιήσω πολύ καλή
εμφάνιση», σχολίασε ο Παρασκευάς Μπατζάβαλης. 
«Ο στόχος είναι η άνοδος της ομάδας, γι’ αυτόν θα
προσπαθήσουμε. Υπάρχουν κάποιοι καλοί αθλητές
που μετέχουν τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μ., θα
γίνουν καλές κούρσες», είπε ο Λυκούργος Τσάκωνας. 
Βολές κοντά στο ατομικό ρεκόρ του θέλει να κυνηγήσει
ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφυροβολία. «Αυτό που
με ενδιαφέρει είναι κυνηγήσω επιδόσεις στο ρεκόρ
μου. Αν το καταφέρω, θα έχω πετύχει τον στόχο μου
και θα έχω βοηθήσει την ομάδα μου», είπε. Κάτι
ανάλογο θα επιδιώξει και η Σοφία Υφαντίδου. «Είμαι
σε καλή κατάσταση και πιστεύω πως, αν μας βοηθήσει
και ο αέρας, θα βγει μια πολύ καλή επίδοση», σχολίασε. 
«Θέλουμε την άνοδο και θα την διεκδικήσουμε, με τη
βοήθεια του κόσμου στις εξέδρες», είπε από την
πλευρά του ο Λούης Τσάτουμας.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς
όρους Μαρινάκης-Σαρρής

Ξανά μαζί οι «τρεις»
Για δεύτερη φορά μέσα σε 5 μήνες οι τρεις «ισχυροί άντρες»
Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συναντήθηκαν και συζήτησαν τις
τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι Γιάννης
Αλαφούζος, Δημήτρης Μελισσανίδης και Ιβάν Σαββίδης τα είπαν
το απόγευμα της Τετάρτης για περισσότερο από μία ώρα, χωρίς
κανένας από τους τρεις προαναφερθέντες να προβεί στην
παραμικρή δήλωση για το περιεχόμενο της συζήτησής τους. 
Από τα όσα διέρρευσαν, η κουβέντα τους επικεντρώθηκε στην
υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στον χώρο του ποδο-
σφαίρου, που ερευνάται από τη δικαιοσύνη, καθώς και στο
θέμα διαιτησία-ΕΠΟ, με τους τρεις να συμφωνούν ότι η κατάσταση
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και άμεσα θα πρέπει να γίνουν
αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Ο χρονικός ορίζοντας που έθεσαν,
για να γίνουν οι όποιες αλλαγές, είναι το επόμενο δίμηνο.

Στίβος: Αισιοδοξία 
στην Εθνική Ομάδα

Βαριά η σκιά της υπόθεσης της εγκληματικής 
οργάνωσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο
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Τί ισχύει για τις
εκπρόθεσμες Ενιαίες
Αιτήσεις Ενίσχυσης

σελ. 9

Αλλάζει τα δεδομένα
η είσοδος Χήτου
στην Green Cola

σελ. 15

«Κλειδί» η ορθή
χρήση των γεωργικών
φαρμάκων

σελ. 16-17

Πρώτη επιλογή
των Ελλήνων
καταναλωτών
το χύμα κρασί

σελ. 34

Βέτο της Κομισιόν
στην παράταση
του «Μπαλτατζή»

σελ. 5

ΣΕΑΜ: Τεχνολογικά
«κολλημένη»
η ελληνική γεωργία

σελ. 8

Δριμύ κατηγορώ
γεωτεχνικών
κατά Αποστόλου

σελ.  6

Έλληνες αναζητούν
–επιτέλους!– 
δουλειά στο χωράφι…

σελ. 7

15
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  

στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ30
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΦΕΤΟΣ

Θ. Βώκος: 

«Να γίνουµε

ανταγωνιστικοί

και ευρηµατικοί»

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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>8

>9

«Σαφάρι»

για 1 εκατ.

ανασφάλιστα

οχήµατα

Σε στάση αναµονής

οι ιδιοκτήτες

οικιακών

φωτοβολταϊκών

>6-7

Ώρα µηδέν για

τη Ναυπηγο-

επισκευαστική

Ζώνη Περάµατος

Υπό κατάρρευση

η κατασκευή

κατοικιών

στην Ελλάδα

ΤτΕ: Συµφωνία τώρα ή… καταστροφή!

Ηχηρή προειδοποίηση από τον Γιάννη

Στουρνάρα, ξεσήκωσε πολιτική θύελλα

Το Bloomberg περιγράφει τί σηµαίνει 

η επιβολή ελέγχου κεφαλαίων

Πιο ευέλικτη

η ρύθµιση

των οφειλών

προς τη ∆ΕΗ

Τέλειωσαν
τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!

Λύση ή ρήξη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ∆ευτέρας

Στο τραπέζι ξανά το σενάριο της παράτασης του προγράµµατος

τα ψέµατα!
>6-7

Τέλειωσαν
τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!τα ψέµατα!

Λύση ή ρήξη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ∆ευτέρας

Στο «τραπέζι» ξανά το σενάριο της παράτασης του προγράµµατος

τα ψέµατα!
>3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Ξεκινάει «σαφάρι» για

1 εκατ. ανασφάλιστα
οχήματα

3 Πιο ευέλικτη η ρύθμιση
των οφειλών στη ΔΕΗ

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 131 ΤΙΜΗ 2 €
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 6.2015

Όσα… παίρνειΌσα… παίρνειΌσα… παίρνειΌσα… παίρνειΌσα… παίρνει
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας
ο «άνεμος»
της Εφορίας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

σελ. 4
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