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> 12

«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Κρίσιµο σηµείο η αντοχή

της ζώνης στήριξης 

των 1.200 µονάδων

Η ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ

Θετικές προοπτικές 

για την ευρωπαϊκή

οικονοµία > 10

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

Ο ΟΤΕ «ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ» 

ΤΗ FORTHNET

Στόχος η συγκέντρωση 

της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

σε δύο µε τρεις «παίκτες»

>8-9

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ 

∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

�Ποιοί κερδίζουν και ποιοί

χάνουν από το νέο

µισθολόγιο που έρχεται 

τον Οκτώβριο

�Ποιοί απαλλάσσονται 

από την έκτακτη εισφορά 

�Ποιοί ωφελούνται από 

τις δικαστικές αποφάσεις 

για τα αναδροµικά

> 4

ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ

ΚΥΚΛΩΝΑ ΤΟ ∆ΝΤ

Τα συνεχή λάθη 

εν µέσω κρίσης θέτουν

σε αµφισβήτηση την

αξιοπιστία του Ταµείου
> 5

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

� Έρχεται η Τρόικα, τρέχει να

«συγυρίσει» η κυβέρνηση

� «Καµπανάκι» της S&P: Η Ελλάδα

µπορεί να χάσει ξανά την πρόσβαση

στις αγορές

� Μεγαλοεπενδυτές στρέφονται 

στα ελληνικά οµόλογα

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑΦΟΒΟΙ ΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΥΣΗΠΑΡΑΛΥΣΗ

> 3

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 81 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 28.6.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Έρχονται μισθοί 

δύο ταχυτήτων 
στο Δημόσιο

� Ο ΟΤΕ «πολιορκεί» 
τη Forthnet

«Κληρώνει» για 
τα εργοστάσια της ΕΒΖ!
Την ερχόμενη εβδομάδα «κληρώνει»
για την τύχη των εναπομείναντων ερ-
γοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης, καθώς και για σειρά άλλων
θεμάτων που έχουν να κάνουν με την
πορεία της εταιρείας.

ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για πρώτη φορά 
εισαγωγές σίτου;
Εισαγωγές σκληρού σιταριού για πρώ-
τη φορά είναι πιθανό να κάνει φέτος
η Ελλάδα, λόγω υποβάθμισης της πα-
ραγωγής που έχουν προκαλέσει οι
κακές καιρικές συνθήκες. 

Ρίχνουν 20 εκατ.

ΑΓΝΟ: Περιμένουν
ακόμα οι παραγωγοί… 
Στενεύουν τα περιθώρια για την χρε-
οκοπημένη γαλακτοβιομηχανία. Σο-
βαρό επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει
εκδηλωθεί, παρά τις φήμες που θέλουν
αρκετούς να… κάνουν ουρά. 

Πληρωμές, κατανομές δικαιωμάτων σε νέους αγρότες,
αλλά και άνοιγμα εκ νέου της συζήτησης για τον
Εθνικό Φάκελο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
περιλαμβάνει η τρέχουσα ατζέντα της νέας ηγεσίας
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αίσθηση ότι
κάτι… κινείται και μάλιστα σε ουσιαστικό επίπεδο
μετά από πολύ καιρό, δημιουργήθηκε μετά την από-

φαση του νέου υπουργού Γιώργου Καρασμάνη, να
κάνει αυτό που επί μήνες δεν έκανε ο προκάτοχός
του: να ξεκινήσει, δηλαδή, έναν σε βάθος διάλογο,
με στόχο την πλέον επωφελή λύση για τη χώρα, πα-
ράλληλα με τη συζήτηση για την αντιμετώπιση εκ-
κρεμοτήτων και προβλημάτων ανά κλάδο και προϊόν. 

Κάλλιο αργά παρά ποτέ
για τη χαλαζική…
Έστω και… κατόπιν εορτής, αφού,
δηλαδή, το χαλάζι προκάλεσε μεγάλες
ζημιές σε καλλιέργειες στη Β. Ελλάδα,
ρίχνονται στη μάχη αεροσκάφη, που
παρέμεναν καθηλωμένα.

σελ. 17

σελ. 4

Deals 72 εκατ. ευρώ 
με τους Κινέζους 
«Στους δρόμους του μεταξιού» κι-
νούνται κρασί και ελαιόλαδο, που
βρέθηκαν στο επίκεντρο των συμ-
φωνιών κατά την επίσκεψη του Κινέζου
πρωθυπουργού στην Ελλάδα.

Σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά
με καλές προοπτικές μπαίνει η
Ελλάδα στην καλλιέργεια στέβιας,
λίγα χρόνια μετά την έγκριση
της Ε.Ε. για τη χρήση της σε τρό-
φιμα και ποτά.

Κερδίζει έδαφος
η στέβια

σελ. 16

σελ. 15

στους νέους αγρότες

Οδηγός: Οι νέες ποικιλίες αμπέλου για κρασί σελ. 19

σελ. 6-7

σελ.  11

σελ. 14

40 ΕΞΥΠΝΑ 
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/
ΠΙΕΣΤΙΚΑ

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

20
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

δεύτερη σελίδα Σάββατο 28 Ιουνίου 20142

Ηαπόφαση να δοθούν αποκλειστικά
και μόνο στους δικαστικούς όσα έχασαν

από τους μισθούς τους από το Μεσοπρό-
θεσμο, δεν είναι μόνο κατάπτυστη και ανή-
θικη σε σχέση με τους άγραφους νόμους
που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μιας
κοινωνία. Είναι κυρίως προκλητική και συ-
νάμα υπονομευτική απόφαση για την
πορεία που έχει διανύσει και πρέπει να
διανύσει ακόμα ο λαός μας, για να βγει νι-
κητής από την περιπέτεια της κρίσης. Εν
ολίγοις, είναι ένα αναμμένο σπίρτο, που
πέταξαν σε ένα χωράφι που είναι γεμάτο
βενζίνη και εκρηκτικά, χωρίς να σκεφτούν
τις συνέπειες εκείνοι που έχουν την ευθύνη
για τη χώρα. Ένα σπίρτο αναμμένο, που
βάζει μπουρλότο στη λογική και την αντοχή
του καθημερινού Έλληνα. Του Έλληνα που
προσπαθεί κάτω από αντίξοες συνθήκες
να παράγει, του Έλληνα που εδώ και τέσσερα
και πλέον χρόνια σφίγγει τα δόντια, που
δείχνει πρωτοφανή για το χαρακτήρα του
υπομονή, για να μπορέσει η χώρα κάποια
στιγμή να ορθοποδήσει. Αυτόν τον Έλληνα
κυριολεκτικά τον απογοήτευσαν, τον έφτυ-
σαν στα μούτρα οι δικαστές με την απόφαση
που έβγαλαν για τα ειδικά μισθολόγια, αλλά
και η κυβέρνηση που αποφάσισε να την
εφαρμόσει μόνο για τον κλάδο των υπη-
ρετών, όπως αυτοαποκαλούνται, της Θέ-
μιδος. Σε αυτόν τον Έλληνα είπαν καθαρά
ότι για λίγους μόνον, τους εκλεκτούς, εκεί-
νους που έχουν ισχυρή θέση στο σύστημα,
όπως είναι οι δικαστές, μπορεί να υπάρξει
αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν
από την εφαρμογή των μνημονίων. Οι υπό-
λοιποι, η συντριπτική πλειοψηφία αυτού
του λαού υποχρεούται να το βουλώνει και
κυρίως να πληρώνει. Γι’ αυτό τον κόσμο
δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις απο-
κατάστασης. Και αν υπάρξουν, όπως έγινε
με την περίπτωση των καθαριστριών, η
κυβέρνηση δεν μπορεί να τις εφαρμόσει
γιατί δεν το επιτρέπουν, όπως μας λένε κα-
θημερινά, όσα έχουμε υπογράψει με τους
δανειστές μας. Ντροπή και μόνο ντροπή
για αυτούς που συμμετείχαν σε αυτήν την
πράξη προσβολής της νοημοσύνης, αλλά
και του αγώνα που δίνει ο Έλληνας αυτές
τις δύσκολες ημέρες. 

κρίνονται τα παράνομα φυτο-
φάρμακα σε σχέση με τα νό-
μιμα περιλαμβάνει ανακοίνωση
που εξέδωσε η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας.

σελ. 42

Τριετές επενδυτικό σχέδιο
από την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία
Επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευ-
ρώ προγραμματίζει να υλο-
ποιήσει την επόμενη τριετία
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε στο
πλαίσιο συνάντησης με δημο-
σιογράφους ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας, Ζωούλ-
λης Μηνά.

σελ. 43

μπορούσε να φανταστεί πως δε-
καετίες μετά, θα γινόταν το με-
γαλύτερο στην Ελλάδα. 

σελ. 8

Η συνεργασία έδειξε 
το δρόμο της ανάπτυξης

Το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει»
έκαναν πράξη σπαραγγοπαρα-
γωγοί της Νέας Βύσσας στη Θρά-
κη και, εν μέσω οικονομικής κρί-
σης, κατόρθωσαν εξάγοντας το
σύνολο της παραγωγής τους στη
Γερμανία να κάνουν τζίρο, που
άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
έχουν να δουν από την εποχή
πριν το 2009… 

σελ. 12 

Τα μυστικά της καλλιέργειας
δίκοκκου σιταριού

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα
προϊόντα από δίκοκκο σιτάρι

έφταναν στην Ελλάδα συσκευα-
σμένα από το εξωτερικό και πω-
λούνταν μόνο σε καταστήματα
βιολογικών προϊόντων. Πλέον,
όμως, έχουν κάνει την εμφάνισή
τους και στα ράφια των σούπερ
μάρκετ και η ζήτησή τους αυ-
ξάνεται μέρα με την ημέρα... 

σελ. 13

Στις 18 Ιουλίου η καταβολή
οικογενειακών επιδομάτων 
Την Παρασκευή 18 Ιουλίου θα
καταβληθεί η δεύτερη δόση
του οικογενειακού επιδόματος,
όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση
του ΟΓΑ.

σελ. 18

Ενημέρωση για τα 
παράνομα φυτοφάρμακα 

Πληροφορίες για το πώς δια-

Και στο λιανεμπόριο
η συμβολαιακή

Την επέκταση της συμβολαιακής
γεωργίας και στο λιανεμπόριο,
εντός του 2014, γνωστοποίησε
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
Χριστόδουλος Αντωνιάδης, ση-
μειώνοντας ότι μέχρι τη λήξη
της τρέχουσας χρονιάς οι συμ-
βάσεις συμβολαιακής θα φτά-
σουν τις 100! 

σελ. 7

Ζωή σαν... τριαντάφυλλο!
Όταν το 1950, ο γεωπόνος Πα-
ναγιώτης Αβράμης πήγε από
την Πελοπόννησο στα Γιαννιτσά
και αποφάσισε να δημιουργήσει
ένα φυτώριο με τριανταφυλλιές
ανάμεσα στα σιτάρια και τα βαμ-
βάκια του κάμπου, ίσως να μην

«Mediterranean Gourmet» 
στο Mount Athos Area Kouzina 2014

Οινοδοκιμές, μεσογειακά μενού με έμπνευση από την
κουζίνα της Νότιας Γαλλίας, μαθήματα γαλλικής μαγειρικής

και ζαχαροπλαστικής, μενού υψηλών απαιτήσεων και gourmet
δημιουργίες επιπέδου, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της
τελευταίας εβδομάδας του Mount Athos AreaKouzina 2014,
η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ουρανούπολης
από τις 9 έως και τις 15 Ιουνίου. Κατά τη διάρκειά της, τέσσερις
Γάλλοι εκπρόσωποι Τύπου, συνοδευόμενοι από τους σεφ
Ντίνα Νικολάου και Jean Marie Hoffman, ξεναγήθηκαν εντός
και περιμετρικά της αθωνικής πολιτείας και της αριστοτελικής
γης, αποκομίζοντας άριστες εντυπώσεις. Η γιορτή κορυφώθηκε
με μια λαμπρή τελετή απονομής των 52 βραβείων ποιότητας
στις επιχειρήσεις/πρόσωπα/φορείς/συνεργάτες που συμ-
μετείχαν στο Mount Athos Area Kouzina 2014. Το επόμενο
Mount Athos Area Kouzina, που θα πραγματοποιηθεί από
15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2015, θα είναι αφιερωμένο στην
ιταλική μεσογειακή κουζίνα και θα πραγματοποιηθεί σε συ-
νεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ντροπή 
και μόνο ντροπή
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από τους μισθούς τους από το Μεσοπρό-
θεσμο, δεν είναι μόνο κατάπτυστη και ανή-
θικη σε σχέση με τους άγραφους νόμους
που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μιας
κοινωνία. Είναι κυρίως προκλητική και συ-
νάμα υπονομευτική απόφαση για την
πορεία που έχει διανύσει και πρέπει να
διανύσει ακόμα ο λαός μας, για να βγει νι-
κητής από την περιπέτεια της κρίσης. Εν
ολίγοις, είναι ένα αναμμένο σπίρτο, που
πέταξαν σε ένα χωράφι που είναι γεμάτο
βενζίνη και εκρηκτικά, χωρίς να σκεφτούν
τις συνέπειες εκείνοι που έχουν την ευθύνη
για τη χώρα. Ένα σπίρτο αναμμένο, που
βάζει μπουρλότο στη λογική και την αντοχή
του καθημερινού Έλληνα. Του Έλληνα που
προσπαθεί κάτω από αντίξοες συνθήκες
να παράγει, του Έλληνα που εδώ και τέσσερα
και πλέον χρόνια σφίγγει τα δόντια, που
δείχνει πρωτοφανή για το χαρακτήρα του
υπομονή, για να μπορέσει η χώρα κάποια
στιγμή να ορθοποδήσει. Αυτόν τον Έλληνα
κυριολεκτικά τον απογοήτευσαν, τον έφτυ-
σαν στα μούτρα οι δικαστές με την απόφαση
που έβγαλαν για τα ειδικά μισθολόγια, αλλά
και η κυβέρνηση που αποφάσισε να την
εφαρμόσει μόνο για τον κλάδο των υπη-
ρετών, όπως αυτοαποκαλούνται, της Θέ-
μιδος. Σε αυτόν τον Έλληνα είπαν καθαρά
ότι για λίγους μόνον, τους εκλεκτούς, εκεί-
νους που έχουν ισχυρή θέση στο σύστημα,
όπως είναι οι δικαστές, μπορεί να υπάρξει
αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν
από την εφαρμογή των μνημονίων. Οι υπό-
λοιποι, η συντριπτική πλειοψηφία αυτού
του λαού υποχρεούται να το βουλώνει και
κυρίως να πληρώνει. Γι’ αυτό τον κόσμο
δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις απο-
κατάστασης. Και αν υπάρξουν, όπως έγινε
με την περίπτωση των καθαριστριών, η
κυβέρνηση δεν μπορεί να τις εφαρμόσει
γιατί δεν το επιτρέπουν, όπως μας λένε κα-
θημερινά, όσα έχουμε υπογράψει με τους
δανειστές μας. Ντροπή και μόνο ντροπή
για αυτούς που συμμετείχαν σε αυτήν την
πράξη προσβολής της νοημοσύνης, αλλά
και του αγώνα που δίνει ο Έλληνας αυτές
τις δύσκολες ημέρες. 

κρίνονται τα παράνομα φυτο-
φάρμακα σε σχέση με τα νό-
μιμα περιλαμβάνει ανακοίνωση
που εξέδωσε η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας.

σελ. 42

Τριετές επενδυτικό σχέδιο
από την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία
Επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευ-
ρώ προγραμματίζει να υλο-
ποιήσει την επόμενη τριετία
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε στο
πλαίσιο συνάντησης με δημο-
σιογράφους ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας, Ζωούλ-
λης Μηνά.

σελ. 43

μπορούσε να φανταστεί πως δε-
καετίες μετά, θα γινόταν το με-
γαλύτερο στην Ελλάδα. 

σελ. 8

Η συνεργασία έδειξε 
το δρόμο της ανάπτυξης

Το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει»
έκαναν πράξη σπαραγγοπαρα-
γωγοί της Νέας Βύσσας στη Θρά-
κη και, εν μέσω οικονομικής κρί-
σης, κατόρθωσαν εξάγοντας το
σύνολο της παραγωγής τους στη
Γερμανία να κάνουν τζίρο, που
άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
έχουν να δουν από την εποχή
πριν το 2009… 

σελ. 12 

Τα μυστικά της καλλιέργειας
δίκοκκου σιταριού

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα
προϊόντα από δίκοκκο σιτάρι

έφταναν στην Ελλάδα συσκευα-
σμένα από το εξωτερικό και πω-
λούνταν μόνο σε καταστήματα
βιολογικών προϊόντων. Πλέον,
όμως, έχουν κάνει την εμφάνισή
τους και στα ράφια των σούπερ
μάρκετ και η ζήτησή τους αυ-
ξάνεται μέρα με την ημέρα... 

σελ. 13

Στις 18 Ιουλίου η καταβολή
οικογενειακών επιδομάτων 
Την Παρασκευή 18 Ιουλίου θα
καταβληθεί η δεύτερη δόση
του οικογενειακού επιδόματος,
όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση
του ΟΓΑ.

σελ. 18

Ενημέρωση για τα 
παράνομα φυτοφάρμακα 

Πληροφορίες για το πώς δια-

Και στο λιανεμπόριο
η συμβολαιακή

Την επέκταση της συμβολαιακής
γεωργίας και στο λιανεμπόριο,
εντός του 2014, γνωστοποίησε
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
Χριστόδουλος Αντωνιάδης, ση-
μειώνοντας ότι μέχρι τη λήξη
της τρέχουσας χρονιάς οι συμ-
βάσεις συμβολαιακής θα φτά-
σουν τις 100! 

σελ. 7

Ζωή σαν... τριαντάφυλλο!
Όταν το 1950, ο γεωπόνος Πα-
ναγιώτης Αβράμης πήγε από
την Πελοπόννησο στα Γιαννιτσά
και αποφάσισε να δημιουργήσει
ένα φυτώριο με τριανταφυλλιές
ανάμεσα στα σιτάρια και τα βαμ-
βάκια του κάμπου, ίσως να μην

«Mediterranean Gourmet» 
στο Mount Athos Area Kouzina 2014

Οινοδοκιμές, μεσογειακά μενού με έμπνευση από την
κουζίνα της Νότιας Γαλλίας, μαθήματα γαλλικής μαγειρικής

και ζαχαροπλαστικής, μενού υψηλών απαιτήσεων και gourmet
δημιουργίες επιπέδου, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της
τελευταίας εβδομάδας του Mount Athos AreaKouzina 2014,
η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ουρανούπολης
από τις 9 έως και τις 15 Ιουνίου. Κατά τη διάρκειά της, τέσσερις
Γάλλοι εκπρόσωποι Τύπου, συνοδευόμενοι από τους σεφ
Ντίνα Νικολάου και Jean Marie Hoffman, ξεναγήθηκαν εντός
και περιμετρικά της αθωνικής πολιτείας και της αριστοτελικής
γης, αποκομίζοντας άριστες εντυπώσεις. Η γιορτή κορυφώθηκε
με μια λαμπρή τελετή απονομής των 52 βραβείων ποιότητας
στις επιχειρήσεις/πρόσωπα/φορείς/συνεργάτες που συμ-
μετείχαν στο Mount Athos Area Kouzina 2014. Το επόμενο
Mount Athos Area Kouzina, που θα πραγματοποιηθεί από
15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2015, θα είναι αφιερωμένο στην
ιταλική μεσογειακή κουζίνα και θα πραγματοποιηθεί σε συ-
νεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ντροπή 
και μόνο ντροπή





Η
αίσθηση ότι κάτι… κι-

νείται και μάλιστα σε ου-
σιαστικό επίπεδο μετά
από πολύ καιρό, δημι-

ουργήθηκε μετά την απόφαση του
νέου υπουργού Γιώργου Καρασμάνη,
να κάνει αυτό που επί μήνες δεν
έκανε ο προκάτοχός του: να ξεκι-
νήσει, δηλαδή, έναν σε βάθος διά-
λογο, με στόχο την πλέον επωφελή
λύση για τη χώρα, παράλληλα με

τη συζήτηση για την αντιμετώπιση
εκκρεμοτήτων και προβλημάτων
ανά κλάδο και προϊόν. 
Όπως λένε στο υπουργείο, σε αυτόν
τον διάλογο θα κληθούν να λάβουν
μέρος όλες οι αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις και φορείς που έχουν
να κάνουν με την παραγωγή, μετα-
ποίηση, τυποποίηση, εμπορία, δια-
κίνηση και εξαγωγές αγροτικών και
διατροφικών προϊόντων, από τους

οποίους, πέραν της εφαρμογής της
καινούριας ΚΑΠ, θα ζητηθεί να υπο-
βάλλουν αναλυτικό κατάλογο με τα
πλέον σημαντικά ζητήματα, αλλά
και τα μέτρα και ρυθμίσεις, που θε-
ωρούν ότι πρέπει ληφθούν άμεσα,
με τις υφιστάμενες φυσικά οικονο-
μικές δυνατότητες της χώρας. 
Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και
ο αναπληρωτής υπουργός Πάρις
Κουκουλόπουλος ξεκίνησαν τον γύ-
ρο συναντήσεων με τη διοίκηση
της ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ τις επόμενες μέρες
ο κ. Καρασμάνης θα μεταβεί σε πε-
ριοχές, όπου οι καλλιέργειες υπέ-
στησαν σημαντικές ζημιές από τις
πρόσφατες χαλαζοπτώσεις. 

Κατανομή δικαιωμάτων
Στο δρόμο της εφαρμογής βρίσκεται
η υπουργική απόφαση, με την οποία
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρ-
μογής της κατανομής δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης από το εθνικό
απόθεμα για το έτος 2013. 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση,
για το έτος 2013, δικαιούχοι δικαιω-
μάτων ενίσχυσης από το εθνικό
απόθεμα είναι οι γεωργοί που άρ-
χισαν τη γεωργική τους δραστηριό-
τητα από το 2011 και μετά και δεν

διαθέτουν κανένα δικαίωμα ενιαίας
ενίσχυσης. 
Η κατανομή των δικαιωμάτων εθνι-
κού αποθέματος θα γίνει σε εκτάσεις
που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με
το ΟΣΔΕ του 2013. Το προς κατανομή
ποσό για το 2013 ανέρχεται σε
20.000.000 €. Η αξία εκάστου δι-
καιώματος προκύπτει από τη διαί-
ρεση του ανωτέρω ποσού προς το
συνολικό αριθμό των προς κατανομή
δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζεται
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από ανάλυση
των στοιχείων των σχετικών αιτή-
σεων που έχουν υποβληθεί. Όπως
τονίστηκε από την πλευρά του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με την εν λόγω υπουρ-
γική απόφαση ενισχύεται η θέση
των νέων αυτών αγροτών, καθώς
με τις διατάξεις της νέας ΚΑΠ, βασική
προϋπόθεση για την απόκτηση νέων
δικαιωμάτων την περίοδο εφαρμο-
γής της καινούριας ΚΑΠ –2015 έως
2020– θα αποτελεί η είσπραξη άμε-
σων ενισχύσεων το 2013. 
Έτσι, όπως επισήμανε σε δηλώσεις
του ο υπουργός κ. Καρασμάνης, οι
γεωργοί και κτηνοτρόφοι αυτής της
κατηγορίας (που ξεκίνησαν δηλαδή
την αγροτική τους δραστηριότητα
το 2011 και δεν κατείχαν μέχρι σήμερα
δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης), μπο-
ρούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στις άμεσες ενισχύσεις της και-
νούριας ΚΑΠ από το 2015 και μετά. 
Πρόκειται, πρόσθεσε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
για μια ευεργετική πρωτοβουλία για
τη στήριξη και την παροχή πρόσβα-
σης σε κοινοτικές ενισχύσεις στο
νεότερο και πιο δυναμικό τμήμα
των Ελλήνων αγροτών, που με αυτές
είναι σε θέση να δημιουργήσουν
περαιτέρω προστιθέμενη αξία στην
ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. 
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Οι συμμετέχοντες 

στο διάλογο θα κληθούν,

πέραν της εφαρμογής 

της νέας ΚΑΠ, 

να υποβάλλουν αναλυτικό

κατάλογο με τα πλέον

σημαντικά ζητήματα,

τα μέτρα και ρυθμίσεις

που θεωρούν ότι πρέπει

ληφθούν άμεσα

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΕΑ ΚΑΠ – ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ 20 ΕΚΑΤ. ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Κάτι κινείται στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης...

Σε δύο δόσεις, όπως έγινε και
πέρυσι, εκτιµάται πως θα πραγ-

ματοποιηθούν οι πληρωµές της εξι-
σωτικής αποζηµίωσης του έτους
2013, µε την πρώτη να πραγματο-
ποιείται τη Δευτέρα, παράλληλα
με τα υπόλοιπα των άμεσων ενι-
σχύσεων, και τη δεύτερη το φθι-
νόπωρο. 
Η πληρωμή της πρώτης δόσης της
εξισωτικής αποζημίωσης στους
κτηνοτρόφους για το 2013, «κόλ-
λησε» στα επιλέξιμα βοσκοτόπια,
γεγονός στο οποίο οφείλονται και
οι καθυστερήσεις των αντίστοιχων
άμεσων ενισχύσεων. 
Ο λόγος της αργοπορίας εντοπίζεται
κυρίως στους κτηνοτρόφους που
δεν είχαν επιλέξιµα βοσκοτόπια,
τα οποία θα ενεργοποιήσουν δι-
καίωµα στην εξισωτική αποζηµίωση. 
Παράλληλα, αναµενόταν η πληρωµή
του πριµ για την ενηµέρωση του
Μητρώου Αιγοπροβάτων, το οποίο
δόθηκε στις 15 Μαΐου. 
Οι αποζηµιώσεις προβλέπουν για
βοσκότοπους νέων αγροτών ή δια-
δόχων πρόωρης συνταξιοδότησης
και κάτω των 40 ετών, 14 ευρώ ανά
στρέµµα, για βοσκοτόπια σε µει-
ονεκτικές περιοχές ορίζονται στα
12,5 ευρώ. 
Στους παραγωγούς µε πράσινο πι-
στοποιητικό η αποζηµίωση φτάνει
τα 15 ευρώ ανά στρέµµα και στις
λοιπές περιοχές τα 11 ευρώ ανά
στρέµµα. 
Υπενθυμίζεται πως το σύνολο της
ενισχυόµενης έκτασης (βοσκότοποι
και καλλιεργούμενες εκτάσεις) δεν
θα υπερβαίνει τα 500 στρέµµατα. 

Πληρωμές, κατανομές δικαιωμάτων σε νέους αγρότες, αλλά και
άνοιγμα εκ νέου της συζήτησης για τον Εθνικό Φάκελο της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), περιλαμβάνει η τρέχουσα
ατζέντα της νέας ηγεσίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Από Δευτέρα 
πληρώνει εξισωτική...
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Ο
ι συμφωνίες, μόνο σε

κρασί και λάδι, από 4
ιδιωτικές εταιρείες (τί
έγιναν οι συνεταιριστι-
κές;) ξεπέρασαν τα 72

εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του ενδιαφέ-
ροντος, αλλά και των μεγάλων δυνα-
τοτήτων συμφωνιών που υπάρχουν
με τους Κινέζους. 
Στο κρασί, τους δρόμους που πάτησαν
τα προηγούμενα χρόνια αρχικά η συ-
νεταιριστική Vaeni Νάουσα, η Tsantali
και το Κτήμα Τσελεπού, επιχειρούν
να ακολουθήσουν τρεις ιδιωτικές οι-
νοποιητικές εταιρείες. 
Οι Κινέζοι αγοράζουν κυρίως κόκκινο
κρασί, το οποίο δεν αποτελεί μέρος
της παραδοσιακής τους διατροφής.
Οι Κινέζοι καταναλωτές ανακαλύπτουν
τα τελευταία χρόνια το κρασί, γι’ αυτό
υπάρχει κάθε χρόνο μια αύξηση της
κατανάλωσης στη χώρα. Αυτή είναι
και η μεγάλη ευκαιρία για τους Έλληνες
να αποκτήσουν ένα μικρό μερίδιο
στην κινεζική αγορά, που θα είναι
όμως στην πραγματικότητα μια μεγάλη
ποσότητα για τα δεδομένα της ελλη-
νικής παραγωγής. Αρκεί να αναφέ-
ρουμε ότι οι Κινέζοι σήμερα πίνουν
περίπου 1,6 εκατ. φιάλες ετησίως. Με-
γάλος ανταγωνιστής μας είναι η Γαλλία,
που ξεπερνά το 50% της αγοράς του
κρασιού στην Κίνα. Εμείς δεν μπορούμε
ως χώρα να ανταγωνιστούμε αυτές
τις ποσότητες. 
Η Ελλάδα μπορεί όμως να παράγει
κρασιά υψηλής ποιότητας, έστω μικρής
ποσότητας. Αυτό που μπορούμε είναι
να καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα

μερίδιο των καταναλωτών που ζητάνε
κρασιά με ελληνική ταυτότητα. 

Μπουτάρης: Deal 50 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία με τους Κινέζους για τις
εταιρείες Μπουτάρη Οινοποιητική
και Κυρ Γιάννη είναι η μεγαλύτερη
στην ιστορία τους. 
Οι δύο εταιρείες, σε συνεργασία με
την εταιρεία του κ. Μιχάλη Μπουτάρη,
Boutari (Shanghai) Wine Co. Ltd., που
εδρεύει στην Κίνα, υπέγραψαν με την
COFCO Wines & Spirits Co Ltd συμ-
φωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για
την ανάπτυξη των εξαγωγών ελλη-
νικού οίνου στην Κίνα. 
Πρόκειται για μια συμφωνία μεγάλης
σημασίας για τον ελληνικό οινικό κλά-
δο, που ανοίγει τις πόρτες για προβολή,
ανάπτυξη και περαιτέρω συνεργασίες
στην κινέζικη αγορά. Το πλάνο της
έχει 5ετή διάρκεια, ξεκινώντας από
φέτος το καλοκαίρι και εστιάζει αρχικά
στην προώθηση των κλασσικών, ελ-
ληνικών ποικιλιών (Ξινόμαυρο, Μο-
σχοφίλερο και Αγιωργίτικο), με προ-
οπτική να επεκταθεί και σε άλλες ποι-
κιλίες. 
Η εταιρεία COFCO Wines & Spirits Co
Ltd, που υπογράφει τη συμφωνία,
αποτελεί τη μεγαλύτερη κρατική εται-
ρεία τροφίμων και ποτών στην Κίνα
και η συνεργασία μαζί της εγγυάται
τη μεγάλη ανάπτυξη και σωστή προ-
ώθηση του ελληνικού κρασιού στην
αγορά της Κίνας. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπουτάρης, Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Μπουτάρη Οινοποιητική
Α.Ε., ανακοίνωσε σχετικά: «Το κινεζικό
επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική
αγορά μπορεί να αποφέρει πολλά και
σημαντικά οφέλη στη χώρα μας. Το
γεγονός, όμως, ότι το συγκεκριμένο
ενδιαφέρον έχει εστιαστεί και στο
ποιοτικό, ελληνικό κρασί αποφέρει
πολλαπλάσια οφέλη όχι μόνο στην

εταιρεία μας, αλλά και στον ελληνικό
οινικό κλάδο, αφού θα συμβάλει ου-
σιαστικά στην ανάπτυξη των εξαγω-
γών και την εξάπλωσή του ελληνικού
κρασιού παγκοσμίως. 
Είμαστε για ακόμα μια φορά περή-
φανοι, που ως εταιρεία Μπουτάρη
θα συντείνουμε στην προώθηση του
ελληνικού οίνου και των ελληνικών
προϊόντων γενικότερα. Επίσης, οφείλω
να συγχαρώ τις σκληρές προσπάθειες
του Μιχάλη Μπουτάρη στην Κίνα, οι
οποίες έδωσαν πλέον καρπούς και
υπόσχονται ακόμα περισσότερες επι-
τυχίες».

Medittera: 300.000 φιάλες
Η εταιρεία Medittera Οινοποιητική,
του Ομίλου DEMCO και η κινεζική
εταιρεία Shanghai Meditela προχώ-
ρησαν σε εμπορική συμφωνία προ-
ώθησης ποιοτικών ελληνικών κρασιών
στην κινεζική και ασιατική αγορά,
ύψους 1 εκατ. δολαρίων. 
Η συμφωνία προβλέπει την πώληση
περίπου 300.000 φιαλών της εταιρείας
προς την κινεζική εταιρεία για τα επό-
μενα δύο έτη. Περιλαμβάνει την εξα-
γωγή ΠΟΠ ή ΠΓΕ προέλευσης, βρα-
βευμένων ήδη κρασιών, τα οποία
προέρχονται αποκλειστικά από ελ-
ληνικές ποικιλίες, επειδή εκεί δείχνουν
μεγάλο ενδιαφέρον οι καταναλωτές. 

Alpha Estate: Κρασί
Βεγορίτιδας

Πενταετής συμφωνία αγοράς κρασιού
της εταιρείας Alpha Estate από την
Anhui Wine Mall Trading Co Ltd, αξίας
4,11 εκατ. δολαρίων, υπεγράφη κατά
την παρουσία του Κινέζου πρωθυ-
πουργού στην Ελλάδα. Η βορειοελ-
λαδίτικη ραγδαία ανερχόμενη οινο-
ποιητική, δύο έμπειρων αμπελουργών,
των Άγγελου Ιατρίδη και Μάκη Μαυ-
ρίδη, εξάγει εδώ και αρκετά χρόνια
κρασί –κυρίως κόκκινο– στην Κίνα. 
Η προσπάθειά τους ξεκίνησε το 1997,
όταν αγόρασαν τα πρώτα 330 στρέμ-
ματα στο Αμύνταιο, μια περιοχή ευ-
λογημένη εδαφολογικά και κλιματικά
–στη σκιά των μεγάλων ορεινών όγκων
του Καϊμακτσαλάν και του Βιτσίου

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, MEDITTERA, ALPHA ESTATE, MESA VOUNOS

Αγροτικά deals 72 εκατ. ευρώ με τους      
«Στους δρόμους του
μεταξιού» κινούνται δύο
παραδοσιακά ελληνικά
αγροτικά προϊόντα, το
κρασί και το ελαιόλαδο,
τα οποία βρέθηκαν 
στο επίκεντρο 
των συμφωνιών που
υπεγράφησαν στην
Ελλάδα, κατά την
πρόσφατη επίσκεψη του
Κινέζου πρωθυπουργού
στη χώρα μας.

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Οδρόμος για τις εξαγωγές δερμάτων βοοειδών και προβάτων προς την Κίνα
ανοίγει μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Γενικής Επιθεώρησης Ποιότητας,
Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 
Οι δυο αρμόδιοι υπουργοί, Γιώργος Καρασμάνης και ZHI Shuping,
παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, υπέγραψαν το
δεύτερο πρωτόκολλο συνεργασίας για εξαγωγές επεξεργασμένων
προϊόντων με βάση το κρέας. 
Με την ευκαιρία της συνάντησης ο κ. Καρασμάνης
αναφέρθηκε και σε ορισμένα ζητήματα,
η διευθέτηση των οποίων θα
συμβάλει καθοριστικά στην
ενίσχυση του διμερούς εμ-
πορίου αγροτικών προ-
ϊόντων.
Ειδικότερα, ζήτησε από τον
Κινέζο ομόλογό του:
8 την επίσπευση και απλο-
ποίηση των σχετικών διαδι-
κασιών, που απορρέουν από τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εξαγωγή
ελληνικών φρούτων και λαχανικών και κυρίως κερασιών, δαμάσκηνων, μανταρινιών
και πορτοκαλιών,
8 τον ταχύτερο εκτελωνισμό στις εξαγωγές ελληνικών οίνων και γενικότερα

Ελλάδα-Κίνα: Διευκολύνσεις     



και δίπλα στις λίμνες Πετρών και Βε-
γορίτιδα– και έκαναν τις πρώτες φυ-
τεύσεις. Λίγα χρόνια μετά είδαν ένα
ακόμη όνειρό τους να γίνεται πραγ-
ματικότητα: ένα υπερσύγχρονο οι-
νοποιείο, το οποίο, στα χρόνια που
θα ακολουθούσαν, έμελλε να ταυτιστεί
με το ποιοτικό ελληνικό κρασί –το
Κτήμα Άλφα.

ΕΜΕΛΚΟ: Κρητικό ελαιόλαδο

Δεκαετή εμπορική συμφωνία αξίας
13,86 εκατ. δολαρίων υπέγραψε η

εταιρεία MESA VOUNOS (ΕΜΕΛΚΑ)
με την Shanghai Chao Shang Food
Co. Ltd, για την προώθηση κρητικού
ελαιολάδου στην Κίνα. 
Η ΕΜΕΛΚΟ, που ήδη συνεργάζεται
επί περίπου 2,5 χρόνια με το συγκε-
κριμένο όμιλο της Κίνας κι έχει κάνει
εξαγωγές ελαιόλαδου ύψους περίπου
3,5 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει να πολλα-
πλασιάσει τις ποσότητες που θα κα-
τευθυνθούν προς την αχανή αγορά
την επόμενη τριετία. 
Σημειώνεται ότι οι Κινέζοι παραλαμ-
βάνουν τυποποιημένο ελαιόλαδο
και με ιδιωτικές ετικέτες και με τις
επωνυμίες των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων. Οι συμφωνίες μάλιστα πε-
ριλαμβάνουν συνήθως και τις δύο
μορφές τυποποίησης-συσκευασίας
ελαιόλαδου. 
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           Κινέζους 

την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο
και
8 την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξαγωγή ελληνικών γαλακτοκομικών
προϊόντων στην Κίνα και ειδικότερα την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
παραγωγής που έχουν αποσταλεί, καθώς και τη σύνταξη του σχετικού μητρώου
επιχειρήσεων. 

Ο Κινέζος υπουργός, από την πλευρά του, υπογράμμισε την αναγκαιότητα
απλοποίησης των διαδικασιών εκτελωνισμού, αλλά και των φυτοϋγειονομικών

διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κίνας και
ότι προς την κατεύθυνση αυτή

καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια. Τόνισε, όμως, ότι
δεν θα πρέπει η απλοποίηση
αυτή να είναι σε βάρος της ποι-
ότητας, της υγιεινής και της

ασφάλειας των αγροτικών προ-
ϊόντων και του καταναλωτή. 

Για τις εξαγωγές οίνου επεσήμανε ότι
έχουν αρθεί σχεδόν όλα τα εμπόδια, ενώ

για τα γαλακτοκομικά προϊόντα διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν
53 επιχειρήσεις. Διαβεβαίωσε ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός αξιολόγησής τους,
ώστε σύντομα να καταρτισθεί και το σχετικό μητρώο εξαγωγικών επιχειρήσεων
γαλακτοκομικών προϊόντων.

αλλά και εξαγωγές δερμάτων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ

Δικαιώματα 20 εκατ. σε νέους αγρότες

Με την υπουργική απόφαση ενισχύεται η θέση
των νέων αυτών αγροτών, καθώς με τις διατάξεις

της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), βασική
προϋπόθεση για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων
την περίοδο εφαρμογής της καινούριας ΚΑΠ (2015
έως και 2020) θα αποτελεί η είσπραξη άμεσων ενι-
σχύσεων το 2013. 
Έτσι, όπως επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης,
οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αυτής της κατηγορίας
(που ξεκίνησαν δηλαδή την αγροτική τους δραστη-
ριότητα το 2011 και δεν κατείχαν μέχρι σήμερα δι-
καιώματα ενιαίας ενίσχυσης), μπορούν πλέον να
αποκτήσουν πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της
καινούργιας ΚΑΠ από το 2015 και μετά. 
Πρόκειται, όπως σημείωσε ο υπουργός, για μια ευερ-
γετική πρωτοβουλία για τη στήριξη και την παροχή
πρόσβασης σε κοινοτικές ενισχύσεις στο νεότερο
και πιο δυναμικό τμήμα των Ελλήνων αγροτών, που
με αυτές είναι σε θέση να δημιουργήσουν περαιτέρω
προστιθέμενη αξία στην ελληνική γεωργία και κτη-
νοτροφία.

Άμεση αξιολόγηση φακέλων
Στο μεταξύ, οι αποζημιώσεις των αξιολογητών και

των αμοιβών των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών
ενστάσεων, που θα συμμετέχουν στην εξέταση των
φακέλων υποψηφιότητας του Μέτρου 112 «Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών», καθορίζονται με απόφαση
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γ. Καρασμάνη. 
Συγκεκριμένα, η απόφαση καλύπτει τις αποζημιώσεις
αξιολογητών εισηγητικής και τελικής αξιολόγησης
των Περιφερειακών Ενοτήτων ή/και των Αποκεν-
τρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ανέρχονται σε 10
ευρώ ανά φάκελο. Επιπλέον, η απόφαση καθορίζει
αποζημίωση ύψους 30 ευρώ ανά συνεδρίαση για
τον πρόεδρο και τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών
ενστάσεων και 20 ευρώ για τους εισηγητές των επι-
τροπών αυτών. Τέλος, η ίδια απόφαση καθορίζει τα
δικαιολογητικά και τον τρόπο πληρωμής όλων των
συμμετεχόντων στην αξιολόγηση των φακέλων του
προγράμματος. 
Ο κ. Καρασμάνης τόνισε την αναγκαιότητα για άμεση
αξιολόγηση των φακέλων που κατατέθηκαν στο πρό-
γραμμα νέων αγροτών, «για την αποτελεσματικότερη
και ταχύτερη εξυπηρέτηση των νέων γεωργών και
των κτηνοτρόφων της υπαίθρου που θέλουν να ερ-
γαστούν στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στις δύ-
σκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η
χώρα μας».

Την επέκταση της συμβολαιακής
γεωργίας και στο λιανεμπόριο,

εντός του 2014, γνωστοποίησε ο
αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
Χριστόδουλος Αντωνιάδης, ση-
μειώνοντας ότι μέχρι τη λήξη της
τρέχουσας χρονιάς οι συμβάσεις
συμβολαιακής θα φτάσουν τις 100
(είναι ήδη 75 σήμερα) και τα κε-
φάλαια χρηματοδοτήσεων θα αγ-
γίξουν τα 500 εκατ. ευρώ (400
εκατ. ευρώ σήμερα). 
Ο κ. Αντωνιάδης τόνισε ότι «η συμ-
βολαιακή τραπεζική μπορεί να
αποτελέσει το εργαλείο χρημα-
τοδότησης, αλλά και διαχείρισης
του ρίσκου και σε άλλους τομείς
της οικονομίας». Υπενθύμισε, δε,

ότι μέσω της συμβολαιακής γε-
ωργίας εξυπηρετούνται 13.000

αγρότες, ενώ σημείωσε τη σημασία
της τόσο για τον παραγωγό όσο
και για τη βορειοελλαδική βιομη-
χανία, που σε ποσοστό 38% ασχο-
λείται με τη μεταποίηση του πρω-
τογενή τομέα. 
Κατά την ομιλία του στο 3ο Συνέ-
δριο Αγροτεχνολογίας, ο αναπλη-
ρωτής διευθύνων σύμβουλος της
Πειραιώς ανέφερε ότι η τράπεζα
βρίσκεται σε επαφές με τις πέντε
μεγάλες αλυσίδες λιανικής που
διατηρούν τμήματα νωπών αγρο-
τικών προϊόντων. Ανακοίνωσε, δε,
ότι ήδη έχει υπογράψει, σε αυτό
το πνεύμα, σύμβαση με μεγάλη
ξενοδοχειακή μονάδα της Κρήτης,
που απορροφά προϊόντα δεκάδων
εντόπιων παραγωγών.

Και στο λιανεμπόριο η συμβολαιακή

Νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, συνολικού
ύψους 20 εκατ. ευρώ, χορηγούνται από το εθνικό
απόθεμα για το έτος ενισχύσεων 2013, με
απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Γιώργου Καρασμάνη, σε όλους τους
αγρότες που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα το 2011 και μετά και δεν κατέχουν
κανένα δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης.



«Τ
ην εποχή που ήρθε

εδώ ο πατέρας μου
είχε μέχρι και λύ-

κους. Οι συνθήκες ήταν αν-
τίξοες και οι περισσότεροι πα-
ραξενεύονταν με την επιλογή
του να φυτέψει τριανταφυλ-
λιές» αναφέρει, μιλώντας στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, ο κ. Άκης Αβράμης, που
μαζί με τον αδερφό του Νίκο
συνέχισαν την παράδοση. 
Ήδη το φυτώριο μετράει τρεις
γενιές, αφού δύο από τα παιδιά
των αδερφών Αβράμη, οι γε-
ωπόνοι Ευαγγελία και Πανα-
γιώτης, συμμετέχουν στην οι-
κογενειακή επιχείρηση. 
Τα λίγα στρέμματα του παπ-
πού σήμερα ξεπέρασαν τα
250 και καλλιεργούνται του-
λάχιστον 300 διαφορετικές
ποικιλίες. Τα φυτώρια παρά-
γουν περισσότερα από
500.000 φυτά κάθε χρόνο,
από τα οποία εξάγεται πάνω
από το ένα τρίτο, ειδικά τώρα
που, λόγω κρίσης, η αγορά
της Ελλάδας μειώθηκε ση-
μαντικά. 
Διεξάγουν επιστημονικές
έρευνες για να βελτιώσουν
τις μεθόδους παραγωγής, αλ-
λά και για τη δημιουργία δικών
τους ποικιλιών, τις οποίες «βα-

φτίζουν» ενίοτε και... με το
όνομα της αγαπημένης τους
ομάδας ποδοσφαίρου! «Αγα-
πάμε αυτό που κάνουμε, το
κάνουμε με κέφι και το δια-
σκεδάζουμε. Μεγαλώσαμε
μέσα στις τριανταφυλλιές και
τη φύση, το χαιρόμαστε. Τί-
ποτα δεν γίνεται χωρίς να το
αγαπάς και να το νιώθεις κομ-
μάτι της ζωής σου» σημειώνει
ο κ. Αβράμης. 

Η επιτυχία του φυτωρίου απο-
δίδεται, σύμφωνα με τον κ.
Αβράμη, στο γεγονός ότι ο
πατέρας του αντιλήφθηκε ένα
κενό που υπήρχε στην αγορά
εκείνη την εποχή: τη δυνατό-
τητα αποστολής των φυτών.
«Σε μια εποχή που δεν υπήρχε
ούτε καν νάιλον, τις δεκαετίες
του 1960 και 1970, εμείς είχαμε
την τεχνογνωσία και βρήκαμε
τρόπο να στέλνουμε τριαν-

ταφυλλιές σε όλη την Ελλάδα,
χωρίς να παθαίνουν τίποτα»,
προσθέτει. 
«Σήμερα, οι αποστολές είναι
σαφέστατα πιο εύκολες και
πιο γρήγορες. Στέλνουμε φυτά
σε πολλές χώρες, όπως η Ιτα-
λία, η Γερμανία, η Κύπρος.
Ακόμη και στο Λίβανο. Το ίν-
τερνετ πλέον έχει αλλάξει όλα
τα δεδομένα» επισημαίνει η
Ευαγγελία Αβράμη, κόρη του
Νίκου Αβράμη. 
Η Ευαγγελία ήταν παιδάκι
όταν τη φωτογράφιζαν ανά-
μεσα στις τριανταφυλλιές για
τις ανάγκες των διαφημιστικών
εντύπων που έβγαζε η επιχεί-
ρηση. «Μερικές φορές δυσα-
νασχετούσα και γκρίνιαζα»,
λέει με χαμόγελο. Η αγάπη
της, όμως, για τα τριαντάφυλλα
ήταν τόση, που δεν μπόρεσε
να τα απαρνηθεί, όπως ανα-
φέρει. «Στην Ελλάδα, ο κόσμος
αγαπά πολύ τα τριαντάφυλλα.
Παρά την κρίση, συνεχίζει να
αγοράζει τριανταφυλλιές για
τους κήπους του, σίγουρα
όμως όχι με τον ίδιο ρυθμό»,
προσθέτει. 
Τα φυτώρια πουλούν χονδρική
σε καταστήματα, κηποτέχνες
κ.λπ., αλλά και λιανική.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 20 ΠΛΥΣΤΙΚΑ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 40 ΕΞΥΠΝΑ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «20
Πλυστικά-Πιεστικά και 40 Έξυπνα Βατραχάκια» από
την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι
όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό
εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εφημερίδας,
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου
βαθμού. Επίσης τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας
διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους
έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014.
3. Τα Δώρα:  Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 20 πλυ-
στικά-πιεστικά και 40 έξυπνα βατραχάκια, τα οποία θα
κερδίσουν 60 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε εξήντα (60) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα
κυκλοφορήσει το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, υπάρχει
στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια κόκκινη σφραγίδα
με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγω-

νισμό–αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι θα αγο-
ράσουν 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 4 Ιουλίου 2014 (ώρες: 09:30-
18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί
μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα διεκ-
δίκησης του δώρου και απόλλυται οριστικά για το συμ-
μετέχοντα. 
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). 
Τοδώροθαπαραλαμβάνεται 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 28ης Ιουνίου 2014, σε
περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με
οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η
Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα
να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν τα
έπαθλα με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο
μέσο όπως -ενδει κτικά και όχι περιοριστικά- φωτο -
γραφίες, φιλμ, βίντεο και ενδε χομένως να χρησιμο -
ποιήσει κάθε ειδησεο γρα φικό στοι χείο σχετικό με
την απονο μή του επά θλου, χωρίς καμία πρό -
σθετη αμοι βή προς τους συμμε τέχοντες.
4.4. Οι τυχεροί ή οι νικητές του διαγωνισμού ή
της κληρώσεως οφείλουν να παραλαμβάνουν
το δώρο τους μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή
που θα ενημερωθούν ότι τα δώρα είναι έτοιμα
προς παράδοση. Μετά την παρέλευση του μήνα
χάνεται το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον
νικητή.

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

Ζωή σαν... τριαντάφυλλο!
ΤΟ SUCCESS STORY ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΠΙΣΩ

Όταν το 1950, ο γεωπόνος Παναγιώτης Αβράμης
πήγε από την Πελοπόννησο στα Γιαννιτσά και
αποφάσισε να δημιουργήσει ένα φυτώριο με
τριανταφυλλιές ανάμεσα στα σιτάρια και τα
βαμβάκια του κάμπου, ίσως να μην μπορούσε 
να φανταστεί πως δεκαετίες μετά, θα γινόταν 
το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Στα φυτώρια της οικογένειας Αβράμη

διεξάγουν επιστημονικές έρευνες 

για να βελτιώσουν τις μεθόδους

παραγωγής, αλλά και για τη

δημιουργία δικών τους ποικιλιών



µόνο
36.90 €

µόνο
39.90 €

Mεγάλο βατραχάκι 
για µεγάλους χώρους

�Εντοµοαπωθητικό, εντοµοκτόνο
από φυσικό εκχύλισµα πύρεθρου

�Είναι άοσµο 
�Με χρονοδιακόπτη  
�Λειτουργεί µε αλκαλικές

µπαταρίες.
�3.000 ψεκασµοί ανά φιάλη.
�Βάζει τέλος στα ενοχλητικά έντοµα

(κουνούπια, µύγες, σκνίπες) 
�Με την έγκριση του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. 

Τηλ. Παραγγελιών: 210-6084094

Αντικουνουπικό ψεκαστήρι 

Μικρό βατραχάκι 
για µικρούς χώρους

∆ώρο

τα έξοδα αποστολής

και οι αλκαλικές 

µπαταρίες  

www. steta.gr
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ
Οι αμπελουργοί είναι «εφόπλου λόγχη» για να αντιμετωπίσουν την ευδεμίδα, 
το ωίδιο, τον περονόσπορο και τον βοτρύτη, κατεύθυνση στην οποία βοηθιούνται 
με φυτοπροστατευτικά μέσα και με καλλιεργητικά μέτρα. 
Στο βαμβάκι ιδιαίτερη επαγρύπνηση χρειάζεται για την αντιμετώπιση προσβολών
από εντομολογικούς εχθρούς, που δεν παράγουν πάντα σημαντικό καταστροφικό
αποτέλεσμα, για την καταπολέμηση των ζιζανίων στη νεαρή φυτεία και 
για την ορθολογική λίπανση και άρδευση. Επίσης, στα κηπευτικά των θερμοκηπίων
της νότιας Ελλάδας, η εποχή είναι κατάλληλη για την καταστροφή σπόρων ζιζανίων
και σπορίων μυκήτων με ηλιοαπολύμανση. 

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα, σε
γενικές γραμμές, βρίσκονται στο

στάδιο της πρώτης ανάπτυξης, δηλαδή
στο στάδιο εμφάνισης των πρώτων χτε-
νιών και έχουν ύψος 10 -15 εκατοστά
και 6-8 πραγματικά φύλλα. Εποχή που
τα βαμβακόφυτα σε γενικές γραμμές
βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης ανά-
πτυξης, δηλαδή στο στάδιο εμφάνισης
των πρώτων χτενιών και έχουν ύψος 10-
15 εκατοστά και 6-8 πραγματικά φύλλα.
Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι αν και τα φυτά απειλούνται
με προσβολή από αφίδες, θρίπες και
κυρίως τετράνυχο, πρέπει  να αποφεύ-
γουν τους ψεκασμούς. Συνιστάται η χρη-
σιμοποίηση βιολογικών σκευασμάτων
ή εκλεκτικών εντομοκτόνων, σε περί-
πτωση που κριθούν αναγκαίοι οι ψεκα-
σμοί, ώστε να περιοριστούν οι δυσμενείς
συνέπειες στα ωφέλιμα έντομα. 
Απαραίτητο κρίνεται αυτή την εποχή
ένα μηχανικό σκάλισμα, το οποίο, εκτός
από την καταπολέμηση των ζιζανίων,
συμβάλλει στη βελτίωση του αερισμού
του εδάφους και στην αποφυγή σηψιρ-
ριζιών. Συνιστάται, τέλος, η ορθολογική
χρήση νερού και λιπασμάτων (επιφα-
νειακή λίπανσης), επειδή οι υπερβολικές
δόσεις δημιουργούν φυτά με πλούσια
βλάστηση που προσελκύουν τους εχ-
θρούς του βαμβακιού, ενώ συγχρόνων
μειώνουν τις αποδόσεις και αυξάνουν
το κόστος της καλλιέργειας.

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ)

Για τα θερμοκήπια των κηπευτικών
της νότιας Ελλάδας η εποχή είναι

κατάλληλη για την αντιμετώπιση μυ-
κήτων και ζιζανίων με τη μέθοδο της
ηλιοαπολύμανσης. Η μέθοδος αυτή,
που κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφορά
την κάλυψη του εδάφους με πλαστικό
και έχει βασικά της πλεονεκτήματα το
χαμηλό κόστος και την απουσία αρνη-
τικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
όταν το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι
φωτοαποδομήσιμο. Η αποτελεσματι-
κότητα της μεθόδου αυξάνεται όταν
πριν την κάλυψη, η υγρασία του εδάφους
είναι υψηλή, με σημαντικό πλεονέκτημα,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που χρησι-
μοποιηθεί αδιαπέρατο υλικό, ότι ο απαι-
τούμενος χρόνος για την απολύμανση
του εδάφους τόσο από τους σπόρους
των ζιζανίων όσο και από τα σπόρια
των μυκήτων, μειώνεται περίπου στις
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. 

Στο αμπέλι η δραστηριότητα
των προνυμφών της πρώτης

καρπόβιας γενιάς της ευδεμίδας
είναι δυνατό να προκαλέσει ση-
μαντική μείωση της παραγωγής.
Η καταπολέμηση του εντόμου
πρέπει να είναι προληπτική και
να αποβλέπει στη θανάτωση των
αυγών και των νεαρών προνυμ-
φών, πριν εισέλθουν στις ράγες.
Από τα προνυμφοκτόνα, προτι-
μάται η χρησιμοποίηση του εν-
τομοπαθογόνου βακίλου Bacillus
thuringiensis, γιατί θεωρούνται
πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη
πανίδα και το περιβάλλον. Ακο-
λουθούν σκευάσματα με εκλεκτική
δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές
ανάπτυξης και τα φυσικής προ-
έλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο

τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα. 
Το σωστό ξεφύλισμα, που προ-
ηγείται, βοηθά στην πλήρη και
αποτελεσματική διαβροχή των
σταφυλιών (βοτρύων) με το ψε-
καστικό υγρό. 
Αυτή την εποχή θεωρείται επιβε-
βλημένη η προστασία των βο-
τρύων από το ωίδιο, γιατί οι ζημιές
που προκαλούνται στο αμπέλι
από την ασθένεια είναι συνήθως
καταστροφικές. Συνιστάται επι-
μελής ψεκασμός με κατάλληλο,
εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, ιδιαί-
τερα σε ευαίσθητες ποικιλίες και
σε αμπελώνες με ιστορικό προ-
σβολής. Πρέπει να γίνεται εναλ-
λαγή μυκητοκτόνων με διαφορε-
τικό τρόπο δράσης, για την απο-
φυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί το φυσικό προϊόν
του ανταγωνιστικού μύκητα Am-
pelomyces quisqualis M10. Η έν-
ταση της ασθένειας μπορεί να μει-
ωθεί με σειρά καλλιεργητικών μέ-
τρων, μεταξύ των οποίων και τα
θερινά κλαδέματα, που διευκο-
λύνουν τον αερισμό και τον κα-
λύτερο φωτισμό της βλάστησης
και των βοτρύων. 
Σε αμπελώνες με ιστορικό προ-
σβολών από περονόσπορο, σε
ποικιλίες ευαίσθητες και σε πε-
ριοχές με ευνοϊκές για την ασθένεια
συνθήκες (συχνές βροχοπτώσεις,
υψηλή σχετική υγρασία και θερ-
μοκρασίες μεγαλύτερες από 13οC)
συνιστάται άμεση επέμβαση με

ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο μυ-
κητοκτόνο, που μπορεί συνδυα-
στικά να αντιμετωπίσει και το
ωίδιο. 
Σοβαρό κίνδυνο προσβολής από
βοτρύτη έχουν οι αμπελώνες των
υγρών περιοχών και οι ευαίσθητες
στην ασθένεια ποικιλίες. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές απαιτείται η προ-
στασία των πρέμνων με τη χρη-
σιμοποίηση ενός κατάλληλου, εγ-
κεκριμένου μυκητοκτόνου. 
Τα καλλιεργητικά μέτρα που πε-
ριορίζουν την ένταση της ασθέ-
νειας είναι εκείνα που βελτιώνουν
την κυκλοφορία του αέρα μέσα
στον αμπελώνα και συμβάλλουν
στο ταχύτερο στέγνωμα των πρέ-
μνων από τη βροχή ή τη δροσιά.
Το ίδιο ισχύει και για τον βοτρύτη. 

ΑΜΠΕΛΙ



Σ
το πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε

μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος της εταιρείας 3D Α.Ε. (που
εκτελεί το εθνικό πρόγραμμα χαλα-
ζικής προστασίας του ΕΛΓΑ), Δημήτρης
Σκεπαστιανός, από τις 25 Ιουνίου
βρίσκεται στους αιθέρες ένα από τα
τρία αεροσκάφη, που μπορεί να τρο-
ποποιήσει τον καιρό και το χαλάζι,
προτού εκδηλωθεί, να καταπολεμηθεί
και να πέσει νερό σε καλλιέργειες και
δρόμους, χωρίς να προκαλέσει κα-
ταστροφές. 
Το δεύτερο αεροσκάφος χαλαζικής
προστασίας θα είναι έτοιμο να πετάξει
εντός του επόμενου 15ημέρου και
το τρίτο σε έναν μήνα, αφού ακόμα
και τα δύο βρίσκονται για συντήρηση,
σύμφωνα με τον κ. Σκεπαστιανό. 
Βέβαια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
ο κ. Σκεπαστιανός, «εάν δεν λαμβά-
ναμε τη χρηματοδότηση ύψους
200.000-300.000 ευρώ από την Τρά-
πεζα Πειραιώς για τα λειτουργικά μας
έξοδα, θα καθυστερούσε η έναρξη
εφαρμογής του εθνικού προγράμ-
ματος χαλαζικής προστασίας». 
«Λέγαμε στον ΕΛΓΑ ότι μπορούμε να
διαθέσουμε το ένα αεροσκάφος αμέ-
σως, μετά την ημερομηνία υπογραφής

της πενταετούς σύμβασης στις 12
Ιουνίου και παρά την τετράμηνη πα-
ράταση προθεσμίας που μας δίνει η
ίδια η σύμβαση, ωστόσο θέλανε και
τα τρία μαζί και έτσι δεν ξεκινήσαμε
την εφαρμογή του προγράμματος»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκεπαστια-
νός.
Υπενθυμίζεται ότι η νέα σύμβαση
προβλέπει επέκταση κατά 200.000
στρέμματα της έκτασης που θα κα-
λύπτεται (δηλαδή συνολικά 5,2 εκατ.
στρέμματα).

Η σπορά των νεφών και 
το έργο των αεροσκαφών 
Η εφαρμογή του εθνικού προγράμ-
ματος χαλαζικής προστασίας περι-
λαμβάνει πρόγνωση εμφάνισης χα-
λαζόπτωσης, παρακολούθηση των
καταιγίδων με τέσσερα ραντάρ καιρού
στις τοποθεσίες Φίλυρο, Λιόπρασο,
Θεσσαλονίκη και Λάρισα και σπορά
των καταιγίδων από ειδικά εξοπλι-
σμένα αεροσκάφη με φυσίγγια ιω-
διούχου αργύρου, που βρίσκονται
στα φτερά και την κοιλία, και λει-
τουργία ενός δικτύου χαλαζομέτρων.
Υπογραμμίζεται ότι όταν ξεσπάσει
καταιγίδα με χαλάζι, το αεροσκάφος
βρίσκεται ήδη στον ουρανό και κοντά
στην περιοχή που «δονείται». Στη συ-

νέχεια προσεγγίζει την περιοχή που
τροφοδοτεί την καταιγίδα και σε κα-
τάλληλο ύψος αφήνει υλικό σποράς
στο νέφος, αυξάνοντας ουσιαστικά
τον αριθμό των χαλαζοκόκκων και
μειώνοντας ταυτόχρονα το μέγεθός
τους. Και έτσι, οι χαλαζόκοκκοι, όντας
υπεράριθμοι και μικρότερου μεγέ-
θους, μέχρι να πέσουν στο έδαφος
λιώνουν ή είναι τόσο μικροί, που δεν
δημιουργούν προβλήματα στις καλ-
λιέργειες.

Απογοητευμένοι 
οι παραγωγοί
Την εκτίμηση ότι δεν θα είχαν υποστεί
καμία ζημιά οι καλλιέργειές τους, εάν
πετούσαν τα αεροσκάφη χαλαζικής
προστασίας του ΕΛΓΑ από τις 20 Μαρ-
τίου, όπως προβλεπόταν, διατύπωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Κοι-

νοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων
Παραγωγών Νομού Ημαθίας, Χρήστος
Γιαννακάκης. Όπως διευκρίνισε, «οι

χαλαζοπτώσεις που έπεσαν ήταν μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους και εάν
δεν σημειώνονταν ολιγωρίες και κα-
θυστερήσεις, σήμερα θα κάναμε τη
δουλειά μας απερίσπαστοι». Από την
πλευρά του, ο ροδακινοπαραγωγός
Λάρισας Αλέξανδρος Παντραλέξης
αναρωτήθηκε «τώρα που έχει ήλιο
τι να το κάνουμε;», προσθέτοντας ότι
«οι του ΕΛΓΑ φέρουν μεγάλες ευθύνες
και πρέπει επιτέλους να τις αναλά-
βουν». 
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Να σώσουν ό,τι προλαβαίνουν και ό,τι δεν έχει καταστραφεί
από τις έντονες βροχοπτώσεις και το χαλάζι προσπαθούν οι

αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα, δίνοντας μάχη με το χρόνο, αλλά
και τον καιρό. Οι ζημιές από την κακοκαιρία που επικρατούσε
μέχρι και το περασμένο Σαββατοκύριακο, με κύριο χαρακτηριστικό
τις χαλαζοπτώσεις, είναι μεγάλες. 
Στην Ημαθία, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών
Ομάδων Παραγωγών του νομού, Χρήστος Γιαννακάκης, ανέφερε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «σε καθημερινή βάση είμαστε με την ψυχή
στο στόμα», ενώ προανήγγειλε την πρόθεση της Κοινοπραξίας
να προβεί σε μηνυτήριες αναφορές και αγωγές αποζημίωσης
κατά του ΕΛΓΑ, για τη μη εφαρμογή του εθνικού ανταχαλαζικού
προγράμματος. 
Και στην Πέλλα, μέχρι την περασμένη εβδομάδα η χαλαζόπτωση
ήταν καθημερινό φαινόμενο και, σύμφωνα με τον αγρότη Κώστα
Τσαούσκα, οι παραγωγοί βλέπουν τα βερίκοκα και τα δαμάσκηνα,

που βρίσκονται σε περίοδο συγκομιδής, να σαπίζουν πάνω στα
δέντρα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Για ζημιές, που όμως
«δεν έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα», μίλησε ο Διονύσης Βρένος,
παραγωγός στο Δήμο Αλμωπίας, προσθέτοντας ότι στην ευρύτερη
περιοχή, λόγω καιρού, επλήγησαν τα κεράσια και οι πατάτες. 
Στο Νομό Σερρών σημαντικές είναι οι ζημιές σε σιτηρά και καπνά,
ενώ δοκιμάζονται και οι καλλιέργειες καλαμποκιού, ηλιόσπορου,
βαμβακιού, κηπευτικών, καρπουζιών και μηδικής. 
«Αλώβητοι» παραμένουν οι παραγωγοί στη Χαλκιδική και,
όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός Μουδανίων Γιώργος
Τσακίρογλου, «μετράμε ευτυχώς μόνο μικρές ζημιές σε
νεκταρίνια, βαμβάκια και ελιές». Αντιθέτως, στη Λάρισα οι
ροδακινοπαραγωγοί δηλώνουν «σίγουροι ότι χάθηκε και η
φετινή χρονιά», ενώ πληγές μετράει και η ευρύτερη περιοχή
της Δράμας σε καλαμπόκια, βαμβάκια, σιτηρά και γενικά στις
περισσότερες δενδρώδεις καλλιέργειες». 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ – ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Κάλλιο αργά παρά ποτέ για τη χαλαζική… 

Θα σώσουν την παρτίδα;

Την εκτίμηση ότι δεν 

θα είχαν υποστεί καμία

ζημιά οι καλλιέργειές

τους, εάν πετούσαν 

τα αεροσκάφη χαλαζικής

προστασίας του ΕΛΓΑ 

από τις 20 Μαρτίου, 

όπως προβλεπόταν,

διατυπώνουν παραγωγοί

Έστω και… κατόπιν εορτής, αφού δηλαδή το χαλάζι προκάλεσε
μεγάλες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες παραγωγών 
της Β. Ελλάδας, οι Αρχές δηλώνουν έτοιμες να ρίξουν στη μάχη,
εναντίον πιθανόν νέων χαλαζοπτώσεων, αεροσκάφη 
που παρέμεναν καθηλωμένα μέχρι τώρα. 



Ο
πως αναφέρει στο Αθηναϊκό

Πρακτορείο Ειδήσεων ο
πρόεδρος του Συνεταιρι-
σμού της περιοχής, Ζαφείρης

Καζαντζής, «οι κάτοικοι του παραμε-
θόριου χωριού των 500 κατοίκων, πα-
ραδίδουν μαθήματα συνεργασίας και
αγροτικής οικονομίας και κατορθώ-
νοντας να συνεννοηθούν μεταξύ τους,
δουλεύουν για ένα κοινό στόχο». Προ-
σθέτει, δε, ότι ο ετήσιος τζίρος του Συ-
νεταιρισμού εκτιμάται φέτος στα 2,2
εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όπως διευκρίνισε, «ο τζίρος διαφορο-
ποιείται ανάλογα με τις τιμές που που-
λάμε και που συνδέονται άμεσα με το
αν υπάρχει πληθώρα του προϊόντος
παγκοσμίως», εξηγώντας ότι οι τιμές
φέτος διαμορφώνονται σε 2,5 ευρώ/κι-
λό. Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι 60 σπα-
ραγγοπαραγωγοί του Συνεταιρισμού
καλλιεργούν συνολικά έκταση 1.500
στρεμμάτων και παράγουν 940 τόνους
σπαραγγιών ετησίως. 
Ξεκαθαρίζοντας ότι o προσανατολισμός
του Συνεταιρισμού ήταν εξ’ αρχής εξα-

γωγικός, καθώς τα σπαράγγια δεν είναι
ένα προϊόν που καταναλώνεται πολύ
στην ελληνική αγορά, ο κ. Καζαντζής
τονίζει ότι «για να καταφέρει κάποιος
τόσο μικρός να πετύχει ένα τέτοιο άλμα,
θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για
πολλά χρόνια, διατηρώντας την ποιότητα
του προϊόντος άριστη διαρκώς. Εμείς
για 20 χρόνια δουλεύουμε ασταμάτητα
και κύρια προτεραιότητά μας αποτελεί
η διατήρηση της άριστης ποιότητας
που διαθέτουμε». 

35.000 στρέμματα σπαραγγιού
στην Ελλάδα
Η μεγαλύτερη παραγωγή σπαραγγιού
γίνεται στην Πέλλα και ακολουθούν Κα-
βάλα, Σέρρες, Ημαθία, Ορεστιάδα, Αι-
τωλοακαρνανία και Ξάνθη. Το σπαράγγι
είναι ένα καθαρά εξαγώγιμο προϊόν,
αφού το 95% της ελληνικής παραγωγής
διοχετεύεται στο εξωτερικό και κυρίως
στη Γερμανία, καλύπτοντας μάλιστα το
50% των αναγκών της συγκεκριμένης
χώρας. 
Για τους λάτρεις του σπαραγγιού, αλλά

και για αυτούς που θέλουν να «μυηθούν»
στη γεύση του, επισημαίνεται πως το
σπαράγγι έχει διαιτητικές και ιδιαίτερα
διουρητικές ιδιότητες, είναι υδατώδες
λαχανικό και όταν είναι φρεσκοκομμένο
περιέχει 90-95% νερό. Η σύνθεσή του
ποικίλει ανάλογα με το στάδιο συγκο-
μιδής του. Η κορυφή των βλαστών είναι
πάντοτε πλούσια σε βιταμίνη C, η φλούδα
του είναι πιο πλούσια από την «καρδιά»
του, ενώ έχει χαμηλή θερμιδική αξία
(26 θερμίδες /100 γραμμάρια).
Σημειώνεται ότι το σπαράγγι προτιμά
τα μέρη με μερική σκιά, χρειάζεται
άφθονα ποτίσματα κατά τη βλαστική
περίοδο, που όμως πρέπει να ελαττώ-
νονται τον χειμώνα. Θέλει υγρό περι-
βάλλον, ενώ η ιδιαίτερα ξερή ατμό-
σφαιρα προκαλεί συχνά την εμφάνιση
ζωικών εχθρών. 
Η καλλιέργεια του σπαραγγιού είναι
πολυετής και έπειτα από 12 έτη ο σπα-
ραγγιώνας πρέπει να χαλάσει. Η συγ-
κομιδή σε πρώτο στάδιο γίνεται μια
φορά ανά τρεις μέρες, αλλά με το πέ-
ρασμα των ημερών και την αύξηση της
θερμοκρασίας γίνεται μια φορά ανά
δύο μέρες, ώστε στο τέλος να καθιερωθεί
η συγκομιδή καθημερινά, όταν αυξηθούν
οι θερμοκρασίες. Η συγκομιδή γίνεται
με τα χέρια και οι νεαροί βλαστοί πρέπει
να βρίσκονται σε σπαργή. Τα σπαράγγια
κόβονται σε βάθος 19-23 εκ. με ειδικά
μαχαίρια. Η συγκομιδή του λευκού σπα-
ραγγιού γίνεται όταν η κορυφή φανεί
στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ τα
πράσινα σπαράγγια πρέπει να φτάσουν
τα 22-27 εκ. πάνω από την επιφάνεια
του εδάφους.
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Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΑΓΓΙΞΕ ΤΟΥ ΣΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ

Το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει»
έκαναν πράξη σπαραγγοπαρα-
γωγοί της Νέας Βύσσας στη
Θράκη και, εν μέσω οικονομικής
κρίσης, κατόρθωσαν εξάγοντας
το σύνολο της παραγωγής τους
στη Γερμανία να κάνουν
τζίρο που άλλες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχουν να δουν 
από την εποχή πριν το 2009… 

Οι 60 σπαραγγοπαραγωγοί

του Συνεταιρισμού

καλλιεργούν συνολικά

έκταση 1.500 στρεμμάτων 

και παράγουν 940 τόνους

σπαραγγιών ετησίως 

Η συνεργασία έδειξε 
το δρόμο της ανάπτυξης

Καλή χρονιά για το 
συμπύρηνο ροδάκινο

Αύξηση της παραγωγής συμπύρηνου ροδάκινου,
ύστερα από την περσινή απογοητευτική χρονιά (λόγω

καιρού), βλέπουν το 2014 οι ροδακινοπαραγωγοί του
Νομού Ημαθίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης
Κονσερβοποιών Ελλάδας, Κώστα Αποστόλου, το μόνο
«μελανό» σημείο είναι τα αποθεματικά, που υπολογίζονται
σε 50.000 τόνους μέχρι το τέλος Ιουνίου και μπορεί μεν
να είναι διαχειρίσιμα, ωστόσο η φετινή αύξηση της πα-
ραγωγής δημιουργεί ανησυχία για το επόμενο έτος. Όπως
διευκρίνισε, με δεδομένο ότι το 2013 καταγράφηκε χαμηλή
παραγωγή, θα περίμενε κανείς ότι τα αποθεματικά θα
καταγράφονταν μειωμένα, κάτι που ωστόσο δεν έγινε
και έτσι «φέτος ελπίζουμε οι εξαγωγές να κινηθούν... δυ-
ναμικά». 
Ο κ. Αποστόλου αναφερόμενος στη φετινή παραγωγή
συμπύρηνου ροδάκινου τόνισε ότι υπολογίζεται να ανέλθει
σε 450.000 τόνους περίπου, έναντι 220.000 τόνων πέρυσι,
440.000 τόνων το 2012 και 365.000 τόνων το 2011, ενώ
εκτίμησε ότι οι τιμές θα κυμανθούν στα επίπεδα του 2012.
Υπενθυμίζεται ότι το 2012 το καλό συμπύρηνο ροδάκινο
απολάμβανε τιμές ύψους 25 λεπτά/κιλό για κομπόστα
και κατάψυξη, ενώ όσες ποσότητες οδηγούνταν για χυμό
δεν ξεπερνούσαν τα 12-13 λεπτά/κιλό. 

Οι εξαγωγές
Σχετικά με το πόσο η έκρυθμη κατάσταση στην Ουκρανία
θα επηρεάσει τις φετινές ελληνικές εξαγωγές, ο κ. Αποστόλου
επεσήμανε ότι τα ελληνικά προϊόντα φτάνουν στη Ρωσία
μέσω θάλασσας, «οπότε δεν αναμένεται να υπάρξει
κάποιο... εμπόδιο». Ωστόσο, το ανησυχητικό, όπως υπο-
γράμμισε, είναι «η υποτίμηση του ρουβλιού, που σημαίνει
μικρότερα έσοδα για την ελληνική πλευρά». 
Διευκρίνισε ότι «οικονομικά χαμένη λόγω της υποτίμησης
του ρωσικού νομίσματος» θα βρεθεί η ελληνική πλευρά
από την εξαγωγή χυμού προς τη Ρωσία, όπου κατευθύνεται
το 1/3 του συνόλου της παραγωγής, ενώ για την κομπόστα
σημείωσε ότι οι Έλληνες δεν έχουν μεγάλο μερίδιο, δε-
δομένου ότι κινέζικα φθηνά αντίστοιχα προϊόντα έχουν
την «πρωτοκαθεδρία». 
Τα ελληνικά ροδάκινα σε ποσοστό 98% εξάγονται κυρίως
στην Ευρώπη και συγκεκριμένα τη Γερμανία και κατά
δεύτερο λόγο στη Ρωσία, αλλά και την Ταϊλάνδη, ενώ η
ελληνική κομπόστα ταξιδεύει και σε περιοχές της Αμερικής
και του Καναδά.



T
ο γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πολλούς

Έλληνες αγρότες στο να «επιστρέψουν»
στην ιστορική αυτή καλλιέργεια, σπέρ-
νοντας χιλιάδες στρέμματα γης, ακόμη

και «φτωχά» χωράφια, με πιστοποιημένο σπόρο
από την πρωτοπόρα –σε αυτό το επίπεδο–
Ιταλία. 
«Πρόπερσι υπολογίζεται ότι καλλιεργούνταν
με δίκοκκο σιτάρι περίπου 2.000 στρέμματα,
τα οποία εκτιμώ ότι φέτος έχουν φτάσει τα
30.000, δηλαδή μια εντυπωσιακή αύξηση. Τα
στοιχεία αυτά δεν είναι βέβαια επίσημα, αλλά
χονδρικά, κατά προσέγγιση», δήλωσε στο Αθη-
ναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καλλιεργητής
Δαμιανός Παχόπουλος, με έδρα την Πιερία, ο
οποίος προκειμένου να μπορέσει να καλλιερ-
γήσει και να εμπορευτεί νομίμως το δίκοκκο
σιτάρι, κατόρθωσε να νομιμοποιήσει τη δια-
δικασία σποράς του. 
Πώς έκανε τη διαδικασία σποράς του δίκοκκου
σιταριού νόμιμη; Αρχικά, έλαβε έγκριση από
το υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας, η οποία
στην περιοχή της Τοσκάνης καλλιεργεί το
δίκοκκο σιτάρι ως Προϊόν Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ) και διαθέτει στη διεθνή αγορά

πιστοποιημένο σπόρο.
Ακολούθως, πήρε το
πράσινο φως από το ελ-

ληνικό υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων και έκανε κα-
νονική εισαγωγή 

από πιστοποιημένη επιχείρηση εμπορίας σπό-
ρων. Ακολούθως, δήλωσε την καλλιέργεια στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου (ΟΣΔΕ), ενώ μπήκε και στο ελεγκτικό «μι-
κροσκόπιο» του Κέντρου Ελέγχου Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λι-
πασμάτων Λάρισας. 

Απόδοση 200-400 κ./στρ.
Η... βάσανος της γραφειοκρατίας, όμως, άξιζε
τον κόπο, καθώς το δίκοκκο σιτάρι φαίνεται
ότι αποτελεί ένα ολοένα δελεαστικότερο προϊόν
για τους καταναλωτές, που το αναζητούν στην
αγορά είτε αυτούσιο είτε μεταποιημένο. 
«Αυτή τη στιγμή και 500 τόνους να είχα πα-
ράξει, θα μπορούσα να τούς διαθέσω, η
ζήτηση είναι μεγάλη», σημειώνει ο κ. Παχό-
πουλος, ενώ προσθέτει ότι η απόδοση ενός
χωραφιού με δίκοκκο σιτάρι είναι λίγο με-
γαλύτερη από εκείνη του σκληρού σιταριού
και λίγο μικρότερη από εκείνου τού μαλακού,
που καλλιεργούνται στην ίδια περιοχή, ήτοι
από 200 μέχρι 400-450 κιλά ανά στρέμμα.
Το δίκοκκο σιτάρι, που είναι πλούσιο σε πρω-

τεΐνες, φυτικές ίνες και μέταλλα, αλλά διαθέτει
πολύ μικρή ποσότητα γλουτένης και μάλιστα
ελάχιστα αλλεργιογόνου και πολύ εύπεπτης,
καλλιεργείται σήμερα σε περιοχές όπως η
Πιερία, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, το Με-
σολόγγι, ακόμη και η Ηλεία Πελοποννήσου,
που παραδοσιακά «δεν έβαζε σιτάρια». 
Μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να
καλλιεργηθεί και σε χαμηλής απόδοσης χωράφια
ή σε μεγάλα υψόμετρα. «Συχνά το βάζουν σε
υψόμετρο 1.000 μέτρων. Στην Ιταλία το καλ-
λιεργούν ακόμη και σε εδάφη τόσο επικλινή,
που χρειάζονται πέτρες για να συγκρατούν το
έδαφος», σημειώνει ο κ. Παχόπουλος. 

Υψηλότερη
τιμή παραγωγού
Το γεγονός ότι η σπορά του γίνεται
ακόμη και σε αναξιοποίητες για άλλες
καλλιέργειες εκτάσεις, αποτελεί μόνο
ένα από τα πλεονεκτήματά του. Ένα
άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι η
τιμή. «Κάποιοι λένε ότι η τιμή του μπορεί
να πιάσει ακόμη και δέκα φορές πάνω, σε
σχέση με το απλό σιτάρι, αλλά αυτό δεν είναι
ακριβές. Ίσως το διαδίδουν κάποιοι για να που-
λήσουν σπόρο ακριβά. Με βάση τις διεθνείς
τιμές, θα ήταν ασφαλές να πούμε ότι η τιμή
παραγωγού είναι δύο με δυόμιση φορές υψη-
λότερη», τονίζει ο κ.Παχόπουλος.
Βέβαια, παρά τη δελεαστική τιμή, η καλλιέργεια
έχει κόστος στις εργασίες της, αφού υπάρχει
αρκετή «φύρα». Κατά τον αλωνισμό, η αλωνι-
στική μηχανή συλλέγει τα στάχυα και τα τρίβει
για να δώσει τους σπόρους ανά δύο μέσα στο
φλοιό τους. Αν, λοιπόν, η παραγωγή από μία
βιολογική καλλιέργεια είναι π.χ. 250 κιλά/στρέμμα
(ανάλογη με το κάθε χωράφι και την παραγωγή
που δίνει σήμερα σε ένα σιτάρι), μετά την απο-
φλοίωση και την απομάκρυνση των ξένων
υλών του χωραφιού, όπως και των σπασμένων
σπυριών, θα μας μείνει καθαρό προϊόν 137
κιλά (-45% περίπου). Και μάλιστα ο παραγωγός
θα πρέπει να δώσει 0,50 λεπτά/κιλό για απο-
φλοίωση, καθαρισμό, αποπέτρωση. Φυσικά,
οι γεωργοί που κάνουν συμβατικές καλλιέργειες
(όχι βιολογικές) με τα λιπάσματα και τα ραντί-
σματα, που έχουν αποδόσεις 400-450
κιλά/στρέμμα, θα κάνουν οικονομία, λόγω λι-
γότερων ραντισμάτων και πολύ λιγότερων λι-
πασμάτων, επειδή το δίκοκκο σιτάρι είναι πολύ
«δυνατό», είναι ανταγωνιστικό σε άλλα φυτά
και δεν προστίθεται πολύ άζωτο, εξασφαλίζοντας
πολύ μικρότερο κόστος.
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Τα μυστικά της καλλιέργειας
δίκοκκου σιταριού

Τί πρέπει να γνωρίζει ένας
παραγωγός, που επιθυμεί
να καλλιεργήσει δίκοκκο
σιτάρι; 
«Για να είναι απόλυτα νόμιμος,
θα πρέπει αρχικά να έχει προ-
μηθευτεί ποσότητα εγκεκριμένου
σπόρου από την Ιταλία. Θα πρέπει
να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία
για την άδεια εισαγωγής και ακο-
λούθως να συνεργαστεί με δια-
πιστευμένη εταιρεία για έκδοση
τιμολογίων με πιστοποιημένο

σπόρο ως πολλαπλασιαστικό
υλικό. Κι αυτό σήμερα γίνεται
μόνο με την άδεια των σπορο-
παραγωγών από την Ιταλία»,
εξηγεί ο καλλιεργητής από την
Πιερία. 

Αποκλείεται κάποια στιγμή
να έχουμε ελληνικό σπόρο; 
«Για να βγει ελληνικό δίκοκκο
χρειάζονται πρώτα απ’ όλα 5-6
χρόνια δοκιμές στο χωράφι, αλλά
ακόμη και τότε ο σπόρος που θα

προκύψει θα προέρχεται από
ιταλικό σπόρο. Από την άλλη,
βέβαια, το... εργαστήριο γη και
κλίμα κάνει ήδη τη διαφορά του.
Για παράδειγμα, έχω ένα χωράφι
που τα διάφορα σημεία του έχουν
υψομετρική διαφορά 45 μέτρων
μεταξύ τους και βλέπω διαφορά
ποιότητας μέσα στο ίδιο χωράφι!
Άρα δεν αποκλείεται κάποια
στιγμή να προκύψει ένα ελληνικό
δίκοκκο σιτάρι», εκτιμά.

Αύριο, Κυριακή 29 Ιουνίου, 

στο χωριό Κούκος Πιερίας 

θα πραγματοποιηθεί επίδειξη

αλωνισμού χωραφιού δίκοκκου

σιταριού και διάθεση του

προϊόντος στους καταναλωτές

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 
τα προϊόντα από δίκοκκο σιτάρι, ένα
αρχαίο δημητριακό που καλλιεργείτο
ακόμη και πριν από 17.000 έτη,
έφταναν στην Ελλάδα συσκευασμένα
από το εξωτερικό και πωλούνταν
μόνο σε καταστήματα βιολογικών
προϊόντων. Πλέον, όμως, έχουν κάνει
την εμφάνισή τους και στα ράφια των
σούπερ μάρκετ και η ζήτησή τους
αυξάνεται μέρα με την ημέρα... 

ΤΟ «ΑΡΧΑΙΟ» ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ 

Τί πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι καλλιεργητές 
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O
ι έντονες βροχοπτώσεις

στις αρχές της άνοιξης,
σε συνδυασμό με την
απότομη αύξηση της θερ-

μοκρασίας, ευνόησαν την ανάπτυξη
ενός μήκυτα, που προκαλεί σεπτόρια,
ενώ καταστροφές προκλήθηκαν και
από σκωρίαση. Μόνο στη Λάρισα,
από το Κιλελέρ μέχρι τα Φάρσαλα,
υπολογίζεται ότι έχουν υποστεί ση-
μαντική ζημιά πάνω από 120.000
στρέμματα με σιτάρι, αλλά το τελικό
μέγεθός της θα φανεί όταν ολοκλη-
ρωθεί το αλώνισμα. 
Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες,
οι δυσμενείς για την καλλιέργεια και-
ρικές συνθήκες προκάλεσαν το
«άσπρισμα» μεγάλου μέρους των
σιτηρών και έτσι έχασαν ειδικό βάρος,
δηλαδή απόδοση σε σιμιγδάλι (από
80 ειδικό βάρος έπεσαν στα 65 έως
72 σύμφωνα με τις πρώτες δειγμα-
τοληψίες), με αποτέλεσμα να οδη-
γηθούν στην καλύτερη περίπτωση
για ζωοτροφή. Σε όλα αυτά τα προ-
βλήματα θα πρέπει να προστεθούν
και οι προσβολές κατά τόπους, από
σκωρίαση, με αποτέλεσμα να έχουμε
σημαντική μείωση στις αποδόσεις. 
Αποτέλεσμα, αυτής της κατάστασης
είναι για πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια οι εγχώριοι μύλοι να εξετάζουν
το ενδεχόμενο εισαγωγών από Γαλλία
και Καναδά για να καλύψουν τις
ανάγκες. 
Στον τομέα των σκληρών σιτηρών
η χώρα είναι κυρίως εξαγωγική, αφού
από τον 1 εκατ. τόνο περίπου, που
παράγεται ετησίως, πάνω από το
60% της ποσότητας εξάγεται κυρίως
προς τις βιομηχανίες ζυμαρικών της
Ιταλίας. Αντίθετα, η χώρα είναι έντονα
εισαγωγική σε μαλακά σιτηρά (πάνω
από 300.000 τόνους εισάγει ετησίως). 

Στα ύψη οι τιμές
Η έλλειψη ποιοτικού προϊόντος που
προκάλεσαν στην αγορά οι καιρικές
συνθήκες, δημιουργεί καλές προ-
υποθέσεις για υψηλά επίπεδα τιμών
παραγωγού, απ’ όσους καταφέρουν
να εξασφαλίσουν προιόν απαλλαγ-
μένο από τις ασθένεις. 
Οι αγρότες πέρσι πήραν περίπου 22
λεπτά/κιλό για το σκληρό σιτάρι και
20 λεπτά/κιλό για το μαλακό, ενώ
το 2012 εισέπραξαν ως και 26
λεπτά/κιλό. Φέτος οι τιμές έχουν
ανοίξει τα 23 λεπτά το κιλό με ση-
μαντικές προοπτικές ανόδου τους

για τα ποιοτικά και στα 18-20 λεπτά
στα υποβαθμισμένα. Εδώ και µια
εβδοµάδα, η ΕΑΣ Τρικάλων αγοράζει
το σκληρό σιτάρι ελαφρώς υποβαθ-
μισμένο στα 20 λεπτά το κιλό. 

Copa - Cogeca
Το θέμα απασχόλησε και σε ευρω-
παικό επίπεδο τις αγροτοσυνεται-
ριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca,
οι οποίες κατά την τελευταία τους
συνεδρίαση, στις αρχές της προ-
ηγούμενης εβδομάδας, έκρουσαν
τον κώδωνα του κινδύνου για τα
προβλήματα που προκαλούν οι και-
ρικές συνθήκες στην παραγωγή
σίτου στον ευρωπαϊκό νότο. 
Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της
Ομάδας Εργασίας για τα δημητριακά
κ. Max Schulman, από τη Φινλανδία,
επεσήμανε το πρόβλημα με τις απρό-
βλεπτες καιρικές συνθήκες, αλλά
και την ασθένεια της κίτρινης σκω-
ρίασης που έχουν δημιουργήσει ση-
μαντικά προβλήματα σε πολλές χώ-
ρες. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για
τη δημιουργία «εργαλείων», που θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τέ-
τοιου είδους προβλημάτων, που
επηρεάζουν ποιοτικά την παραγωγή. 
Μεταξύ αυτών ανέφερε την καλ-
λιέργεια νέων ποικιλιών, οι οποίες
θα είναι πιο ανθεκτικές τόσο στις
ασθένειες όσο και στις εναλλαγές
του καιρού. «Αυτό το έτος δείχνει

ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
είναι ζωτικής σημασίας για τις καλ-
λιέργειες των δημητριακών. Οι Ευ-
ρωπαίοι γεωργοί δεν μπορούν να
δώσουν ώθηση στην οικονομία της
Ε.Ε., χωρίς αυτά τα προϊόντα, αλλά
και χωρίς τη χρήση νέων ποικιλιών»,
επέμεινε ο κ. Schulman. 
Στις τελευταίες εκτιμήσεις τους για
την παραγωγή δημητριακών (πε-
ρίοδου 2014/2015) οι κορυφαίες
αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις
Copa και Cogeca, εκτίμησαν ότι στα
28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η παραγωγή θα είναι αυξημένη
ποσοστό 2,3% σε σχέση με πέρσι.
Παράλληλα, εκφράστηκε η αισιο-
δοξία ότι την τρέχουσα εμπορική
περίοδο η ευρωπαϊκή παραγωγή θα
φθάσει τους 304.147 εκατ. τόνους.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται,
επίσης, ότι οι Copa και Cogeca, σε
συνεργασία με την Rabobank, ξεκί-
νησαν μια μελέτη για καλύτερη «χαρ-
τογράφηση» της τρέχουσας παρα-
γωγικής ικανότητας, αποθήκευσης
και τη διασύνδεση των υποδομών,
προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουρ-
γία της ενιαίας αγοράς. 
Να σημειωθεί ότι οι νέες εκτιμήσεις
των Copa και Cogeca «έρχονται»
δύο εβδομάδες σχεδόν μετά τις προ-
βλέψεις της Κομισιόν για την ευρω-
παϊκή παραγωγή δημητριακών της
περιόδου 2014/2015. Σύμφωνα με
αυτές η ευρωπαϊκή παραγωγή δη-
μητριακών προβλέπεται να κυμανθεί
γύρω στους 301 εκατ. τόνους, ελα-
φρώς αυξημένη σε σχέση με την
περσινή περίοδο που ήταν 300 εκατ.
τόνους. Συνολικά καλλιεργήθηκαν
57,7 εκατ. εκτάρια (1 εκτάριο = 10
στρέμματα) και οι μέσες στρεμματικές
αποδόσεις αναμένεται να κυμανθούν
στους 5,2 τόνους/εκτάριο. Οι εισα-
γωγές δημητριακών στην Ε.Ε. από
τις τρίτες χώρες προβλέπεται να φτά-
σουν τους 11,6 εκατ. τόνους. 

ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Για πρώτη φορά εισαγωγές

Για πρώτη φορά 

τα τελευταία χρόνια 

οι εγχώριοι μύλοι

εξετάζουν το

ενδεχόμενο εισαγωγών

από Γαλλία και Καναδά

για να καλύψουν 

τις ανάγκες

Εισαγωγές σκληρού σιταριού, για πρώτη φορά, είναι πολύ 
πιθανό να κάνει φέτος η Ελλάδα, λόγω της υποβάθμισης 
της παραγωγής που έχουν προκαλέσει οι κακές καιρικές
συνθήκες, που επικράτησαν λίγο πριν τον θερισμό. 

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ (filippidis@paragogi.net)

σκληρού σίτου;



Σ
το… άγνωστο με βάρκα

την ελπίδα συνεχίζουν να
βαδίζουν οι πρώην εργα-
ζόμενοι της ΑΓΝΟ. Τα σε-

νάρια που θέλουν πάνω από δύο
επενδυτές να ενδιαφέρονται να ρί-
ξουν χρήμα στη χρεοκοπημένη γα-
λακτοβιομηχανία δεν επιβεβαι-
ώνονται από πουθενά. Συζητήσεις
δεν έχουν γίνει, ούτε καν μεταξύ
των δικηγόρων τους και αυτών των
φερόμενων ως υποψήφιων επεν-
δυτών, όπως άλλωστε συνηθίζεται,

πριν εκδηλωθεί και
επίσημα το εν-

διαφέρον.
Έτσι, τα σε-
νάρια περί
αμερικά-
νων επεν-
δυτών εί-

ναι κυριο-
λεκτικά σε

επίπεδο...

φούσκας. Κάτι που δεν αποτελεί
έκπληξη, καθώς για να μπει επεν-
δυτής με νέα κεφάλαια, θα πρέπει
πρώτα οι τράπεζες να συμφωνή-
σουν σε «κούρεμα» χρεών της επι-
χείρησης και η «Κολιός» να έρθει
σε επαφή με όλους τους πιστωτές
και να βρεθεί κάποια φόρμουλα.
Για να προχωρήσουν στη συνέχεια
οι τράπεζες, απαιτούν να δουν ιδιω-
τικό χρήμα να «τρέχει» για την εξό-
φληση των υποχρεώσεων της ΑΓΝΟ
απέναντι στους εργαζομένους της,
στο δημόσιο κ.ά. Αυτό το ποσό
ανέρχεται σε πρώτη φάση γύρω
στα 4-5 εκατ. ευρώ. 
Ο όποιος στρατηγικός επενδυτής
θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το
«χέρι στην τσέπη». Από τις συνολικές
οφειλές των 50 εκατομμυρίων ευρώ
της ΑΓΝΟ, τα 13,5 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν στη μητρική εταιρεία «Κολιός»,
τα 17,5 εκατ. ευρώ παλιά δάνεια
της ΑΤΕ, τα 3,5 εκατ. ευρώ οφειλές

σε εργαζομένους και ασφαλιστικά
ταμεία, και το

υπόλοιπο ποσό τους λοιπούς προ-
μηθευτές και συνεργάτες. Μάλιστα,
για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά
ταμεία ο κ. Κολιός είχε συλληφθεί
στο παρελθόν. 
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι
σημειώνουν ότι, πέρα από τη στα-
σιμότητα που υπάρχει γύρω από
το θέμα, δεν γνωρίζουν ποιο είναι
πλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς
στην επιχείρηση, την οποία, όπως
λένε, τυπικά διοικεί ο Κολιός. 

Μέχρι τώρα τα ελληνικά δικαστήρια
έχουν απορρίψει την αίτηση της
ΑΓΝΟ για ένταξη στο άρθρο 99
του πτωχευτικού κώδικα δυο φορές. 

Με το βλέμμα στο
Σεπτέμβριο
Οι εργαζόμενοι της ΑΓΝΟ περιμέ-
νουν ότι με την έλευση του φθινο-
πώρου θα ανοίξει η συζήτηση για
το μέλλον της επιχείρησης σε νέα
βάση. Είτε προεκλογικά είτε εξ’
ανάγκης, γιατί το ποτήρι θα έχει
ξεχειλίσει, αναμένουν πως θα ανοίξει
η συζήτηση με τις τράπεζες για
«κούρεμα», έτσι ώστε να δεχθεί
κάποιος επενδυτής να διαθέσει τα
χρήματά του για την επανεκκίνηση
της επιχείρησης. 
Μάλιστα, αυτή τους η πεποίθηση
ενισχύεται από τις πρόσφατες εξαγ-
γελίες του υπουργού Ανάπτυξης,
κ. Νίκου Δένδια, για ενδεχόμενο
«κούρεμα» στα επιχειρηματικά δά-
νεια που «πνίγουν» την ελληνική
αγορά. 
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΓΝΟ: Άφαντος ο επενδυτής, περιμένουν 
το Σεπτέμβριο οι παραγωγοί 

Στενεύουν τα περιθώρια για την τύχη της χρεοκοπημένης
γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον
δεν έχει εκδηλωθεί, παρά τις όποιες φήμες που θέλουν
αρκετούς να… κάνουν ουρά. Και σε αυτό το πλαίσιο, 
οι παραγωγοί τρέφουν ελπίδες για άνοιγμα 
της συζήτησης σε νέα βάση το Σεπτέμβριο. 

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ  (arampatzi@paragogi.net)

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

της επιχείρησης

παραμένει ακόμα ασαφές,

καθώς οι αιτήσεις της 

για ένταξη στο άρθρο 99 

έχουν απορριφθεί 

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στην ελληνική αγορά γάλακτος δέχεται νέο πλήγμα,
με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής, καθώς οι τιμές στο ράφι δεν μειώθηκαν,

αλλά οι τιμές παραγωγού έχουν πάρει την κατιούσα και κάνουν την εμφάνισή
τους… νέες πρακτικές, που θέτουν εν αμφιβόλω την επιβίωση της δραστηριότητας
πολλών παραγωγών. Πέρα από το «κούρεμα» κατά 15% στις τιμές παραγωγού,
έχει ανοίξει ο χορός των μεταχρονολογημένων επιταγών. Μεγάλη επιχείρηση
του κλάδου ξεκίνησε τις πληρωμές των παραγωγών με επιταγές τριμήνου. Στην
καλύτερη δυνατή περίπτωση, παίρνουν οι παραγωγοί ένα ποσό άμεσα και το
30% το εισπράττουν τρεις μήνες μετά, μέσω επιταγής. Στην κατάσταση αυτή, οι
περισσότεροι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν, γιατί στη χειμαζόμενη
αγορά γάλακτος, δεν υπάρχουν ακόμα πολλές ευκαιρίες διάθεσης του προϊόντος
τους και μάλιστα σε καλύτερη τιμή από αυτή που δέχονται από τον υπάρχοντα
συνεργάτη τους. Από το σκηνικό, βέβαια, δεν λείπουν και οι… ευγενικές πιέσεις
προς τους παραγωγούς να «σπάσουν» τα συμβόλαια που είχαν και να δεχτούν
άλλα με μικρότερη τιμή. 

Ήρθαν και οι τρίμηνες επιταγές 
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Δ
εν υπάρχει, λοιπόν,

ανάλογη εμπειρία
σε κοινοτικό επίπε-
δο, αλλά τα πειρά-

ματα που έχουν διεξαχθεί,
δείχνουν πως το φυτό αυτό
έχει μια θέση κάτω από τον
ελληνικό ήλιο και μάλιστα με
αξιώσεις και προοπτικές για
αύξηση των υπαρχόντων καλ-
λιεργούμενων στρεμμάτων.
Η μια ημερίδα για το… θαυ-
ματουργό φυτό -τόσο για την
υγεία των καταναλωτών, όσο
και για την τσέπη των παρα-
γωγών- διαδέχεται η μια την
άλλη. Αναλόγως, τονώνεται
διαρκώς και το ενδιαφέρον
των εταιρειών τροφίμων και
ποτών, σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό, για την πρώτη ύλη, που
κερδίζει μια θέση στις δια-
τροφικές συνήθειες των κα-
ταναλωτών. 

Πέφτουν υπογραφές
στην Καρδίτσα
Μέχρι τις 7 Ιουλίου θα έχουν
υπογράψει οι άνθρωποι του
Αγροτικού Συνεταιρισμού
Στέβιας στην Καρδίτσα για
το πρώτο μεταποιητήριο. Ο
φάκελος που κατέθεσαν προ
μηνών στο πρόγραμμα Leader
έγινε δεκτός και η μονάδα
εντάχθηκε στο πρόγραμμα
με προϋπολογισμό 260.000
και ποσοστό ενίσχυσης 50%.
Έτσι, στις αρχές του επόμενου
μήνα ξεκινούν οι διαδικασίες
αδειοδότησης για το πρώτο
εργοστάσιο στέβιας στην Ευ-
ρώπη, το οποίο θα είναι έτοιμο
πριν το τέλος του 2014. 
Τα 40 μέλη του Συνεταιρισμού
αποφάσισαν να προχωρή-
σουν ένα βήμα παραπέρα,

καθώς τα πειράματα που
έχουν κάνει μέχρι τώρα είχαν
θετικό αποτέλεσμα. Όπως
εξηγεί στην «Παραγωγή» ο
πρόεδρος του Συνεταιρισμού,
κ. Γιώργος Κουλοσούσας, τα
φύλλα στέβιας που εξετάστη-
καν, περιείχαν 12%-15% γλυ-
καντική ουσία, ποσοστό ικα-
νοποιητικότατο. Από τον Συ-
νεταιρισμό σημειώνουν ότι
το προϊόν τους είναι αρκετά
καλύτερο από άλλα εισαγό-
μενα που κυκλοφορούν στην
αγορά. 
Ήδη παραγωγοί έχουν δώσει
προϊόν για να ξεκινήσουν και
μόλις τεθεί σε λειτουργία το
εργοστάσιο, θα αρχίσουν να
δειγματίζουν το προϊόν τους.
Όπως σημειώνει ο κ. Κουλο-
σούσας, οι ενδιαφερόμενοι
είναι αρκετοί. Πολλές εταιρείες
τους έχουν χτυπήσει την πόρ-
τα και περιμένουν να τους
δώσουν τα πρώτα δείγματα.
Άλλωστε, εάν το εργοστάσιο
«περπατήσει», υπάρχουν προ-
οπτικές για αύξηση της πα-
ραγωγής. 

Τρέχουν και στο Αγρίνιο 
Τη στέβια έχουν υποδεχθεί
εδώ και καιρό τα χωράφια
του Αγρινίου. Η Ένωση έχει
πειραματιστεί με το φυτό εδώ
και 6-7 χρόνια και εκτιμάται
ότι μπορεί να αντικαταστήσει
τον καπνό, αφήνοντας πραγ-
ματικό εισόδημα στον παρα-
γωγό. 
Μάλιστα, η Ένωση Αγρινίου
έχει κλείσει συμφωνία για
αποκλειστική συνεργασία με
την SunFruits και την Euro-
Stevia για τη διάθεση του
προϊόντος που θα καλλιερ-

γούν οι αγρότες της. Επ’ αυτού
και για το μελλοντικό στήσιμο
του εργοστασίου μεταποί-
ησης έχει ήδη γίνει επίσκεψη
κλιμακίου της Ένωσης στην
Ινδία, στην έδρα της SunFruits.
Πάντως, το ενδιαφέρον για
τη στέβια στην περιοχή είναι
ζωηρό, με τις πρώτες εκτιμή-
σεις να κάνουν λόγο για 1.000
στρέμματα. 

Στρέφεται στη στέβια 
η Coca Cola
Αναψυκτικό με στέβια ετοι-
μάζεται να ρίξει στην αμερι-
κάνικη και βρετανική αγορά
ο παγκόσμιος κολοσσός Coca
Cola. Όπως επισημαίνει το
περιοδικό Forbes, ενώ οι κα-
ταναλωτές απομακρύνονται
από τα αναψυκτικά με προ-

σθήκες ζάχαρης και πα-
ραμένουν σκεπτικοί απέ-

ναντι στα τεχνητά γλυκαντικά
και το πόσο ασφαλή είναι, η

Coca Cola προσπαθεί να
βρει τη λύση στο φυτό
στέβια. Η εταιρεία έχει
ήδη κυκλοφορήσει

το νέο προϊόν στην Αργεντινή
και τη Χιλή, μετά από μήνες

δοκιμών και τώρα ετοι-
μάζεται να το «ρίξει» στις
ΗΠΑ και τη Βρετανία φέ-
τος. 

Κερδίζει έδαφος η στέβια 
Σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά με τις καλύτερες
δυνατές προοπτικές μπαίνει η Ελλάδα στην
καλλιέργεια του φυτού στέβια. Μόλις μερικά χρόνια
μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
χρήση του φυσικού γλυκαντικού σε τρόφιμα και ποτά,
το πρώτο εργοστάσιο της Ε.Ε. αναμένεται να χτιστεί
στη χώρα μας. 
Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Ηστέβια «γεννήθηκε» στα υψίπεδα της Παραγουάης. Πρόκειται για φυσική γλυκαντική ουσία
χωρίς θερμίδες. Μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή ζάχαρη και τις τεχνητές ουσίες, έχοντας

όμως πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντί τους, καθώς δεν έχει τις παρενέργειες που
αποδίδονται σε αυτές. Μάλιστα, οι αναλύσεις έδειξαν ότι η στέβια περιέχει πάνω από 100 οργανικές
και ανόργανες ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός. 
Η στέβια χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές ως υποκατάστατο ζάχαρης και σε
περισσότερες από 20 χώρες. Μόλις το Νοέμβριο του 2011 η Ε.Ε. επέτρεψε τη
χρήση της ως υποκατάστατο ζάχαρης σε τρόφιμα και ποτά. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι η παραγωγή
της στέβιας θα μπορούσε να αντικαταστήσει το 20-30% όλων
των διαιτητικών γλυκαντικών, ενώ η συνολική παγκόσμια
αγορά γλυκαντικών κυμαίνονταν στα 58,3 δισεκατομμύρια
δολάρια το 2010. 
Κατά τα πειράματα στην Ελλάδα, η στρεμματική απόδοση
της στέβιας ήταν μεταξύ 100-400 κιλών ανά στρέμμα. Με
τιμές πώλησης που μπορούν να φτάσουν τα 3 ευρώ το
κιλό, το εισόδημα του παραγωγού είναι σε καλά επίπεδα.
Το κόστος παραγωγής είναι περίπου 400-500 ευρώ
ανά στρέμμα, ενώ το φυτό χρειάζεται να σπαρθεί μόνο μια φορά στα 4-5
χρόνια. 

Η νέα ζάχαρη

Μέσα στο 2014

αναμένεται να

στηθεί το πρώτο

εργοστάσιο

μεταποίησης

στέβιας στη χώρα,

αλλά και στην

Ευρώπη

ΤΟΝΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ



T
ην περασμένη εβδομάδα

και ενώ βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ -πέρα του ΚΚΕ και
των ΑΝΕΛ-είχαν συνάντη-

ση με την αντιπροσωπεία των ερ-
γαζομένων της ΕΒΖ, στην οποία και
δήλωσαν συμπαράσταση και στή-
ριξη, το Διοικητικό Συμβούλιο της
εισηγμένης συνεδρίασε, προκειμέ-
νου καταρχήν, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, να συζητήσει επί των οι-
κονομικών στοιχείων της εταιρείας. 
Από το εσωτερικό της ζαχαροβιο-
μηχανίας τηρήθηκε για ακόμη μία
φορά σιγή ιχθύος. Ωστόσο, πλη-
ροφορίες, τις οποίες επικαλείται,
μιλώντας στην «Παραγωγή», ο πρό-
εδρος των εργαζομένων στο ερ-
γοστάσιο στην Ορεστιάδα και γε-
νικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
των εργαζομένων Ευάγγελος Μπιμ-
πισίδης, τα στελέχη της ΕΒΖ άφησαν
αιχμές για αποπληρωμή της Ολο-
κληρωμένης τέλη Αυγούστου, μπο-
ρεί και Οκτωβρίου. 

Σημειώνεται πως στην τελευταία
συνάντηση των παραγωγών και
εξαγωγέων με τον τέως αναπληρωτή
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στο εργοστάσιο του Πλα-
τέως, παρουσία του γενικού διευ-
θυντή της ΕΒΖ Λάμπρου Χαραλάμ-
πους, στελεχών του ΕΛΓΑ και του
ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης
είχε αναλάβει τη δέσμευση για εξό-
φληση της Ολοκληρωμένης εντός
του Ιουλίου. 
«Παίζουν με τους παραγωγούς.
Απαξιώνουν την καλλιέργεια και
τους αγρότες. Από τη στιγμή που
η Ολοκληρωμένη ενδέχεται να μην
αποπληρωθεί ούτε τον Ιούλιο, τότε
ούτε η υπόσχεση για συνδεδεμένη
από το 2015 θα τηρηθεί», τονίζει
στην «Παραγωγή» ο κ. Μπιμπισίδης.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η συν-
δεδεμένη είναι μεγάλη ευκαιρία,
καθώς η τευτλοκαλλιέργεια γίνεται
πιο ελκυστική, οι νέοι παραγωγοί
πείθονται να την υιοθετήσουν και,

κατά συνέπεια, δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την επιβίωση
των τριών εργοστασίων της ζαχα-
ροβιομηχανίας, τα οποία έχουν γλι-
τώσει μέχρι στιγμής το «λουκέτο». 
Σύμφωνα με τον κ. Μπιμπισίδη, το
Δ.Σ. της εισηγμένης θα συνεδριάσει
εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα
και σε αυτή τη σύσκεψη αναμένεται
να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις,
καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η
διατήρηση όλων των εργοστασίων
ή το κλείσιμο του ενός εξ αυτών,
με το «καμπανάκι» να χτυπά για
εκείνο των Σερρών. 
Ο επικεφαλής των εργαζομένων
στην Ορεστιάδα σημειώνει πως
ακούν πολλά σενάρια από δω και
από εκεί, ωστόσο επίσημη ενημέ-
ρωση από την ηγεσία της επιχεί-
ρησης δεν έχουν. 

Οι Σέρρες και το εποχικό
προσωπικό
Τα σενάρια περί ενδεχόμενου «λου-
κέτου» στο εργοστάσιο των Σερρών
τροφοδοτούνται από το γεγονός
πως ακόμη δεν έχουν γίνει οι προ-
κηρύξεις για την πρόσληψη εποχικού
προσωπικού στα εργοστάσια της
εταιρείας. Όπως διευκρινίζει ο κ.
Μπιμπισίδης, συνήθως οι προκηρύ-
ξεις γίνονται από το Μάρτιο, το αρ-
γότερο το Μάιο και τώρα πλησιάζει
τέλος Ιουνίου. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, το «κλείσιμο»
του εργοστασίου στις Σέρρες έχει
πέσει στο «τραπέζι», καθώς η μετα-
φορά των 12.000 περίπου στρεμ-
μάτων του είναι εφικτή, την ώρα που
η μεταφορά των 18.000 στρεμμάτων
της Ορεστιάδας είναι ανέφικτη. 
Την ίδια στιγμή, πληροφορίες λένε
ότι στην τελευταία συνάντηση, η
οποία έλαβε χώρα στο γραφείο του
κ. Λεονταρίδη, ένα μέλος της διοί-
κησης της ζαχαροβιομηχανίας φέ-
ρεται να είχε πει, ότι αν παραμείνει
το εργοστάσιο των Σερρών σε λει-
τουργία και στην επερχόμενη καμ-
πάνια, τότε η πρόσθετη ζημία, με
βάση τα μόλις 13.000 στρέμματα
τεύτλα που έχουν σπαρθεί στην πε-
ριοχή, θα είναι της τάξης των του-
λάχιστον 12 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται

ότι η εισηγμένη στο 9μηνο μετράει
ήδη ζημίες άνω των 27,2 εκατ. ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λεονταρίδης
είχε τότε δηλώσει πως κύριο μέλημα
θα πρέπει να αποτελέσει η εξασφά-
λιση της επιβίωσης των εργοστασίων,
τα οποία με… νύχια και με δόντια
παραμένουν ακόμη ανοιχτά, επιση-
μαίνοντας πως η διοίκηση της ΕΒΖ
πρέπει να βρει τρόπους, που θα κρα-
τήσουν τους καλλιεργητές στα τεύτλα
και μάλιστα άμεσα! 

Το ζήτημα είναι πολιτικό!
Το ζήτημα είναι πολιτικό, σχολιάζει
στην «Παραγωγή» ο κ. Μπιμπισίδης,
ερχόμενος σε απόλυτη σύμπνοια με
παραγωγούς και εξαγωγείς. Ο ίδιος
επισημαίνει πως από τη ζαχαροβιο-
μηχανία «τρώει ψωμί όλη η Βόρεια
Ελλάδα» και πως η επιβίωση της εται-
ρείας και των εργοστασίων της είναι
μεγάλο στοίχημα για όλους τους εμ-
πλεκόμενους φορείς. 
«Το θέμα είναι τί θέλει η κυβέρνηση.
Αν θέλει τα τεύτλα. Αν θέλει να κρα-
τήσει ζωντανή αυτή την καλλιέργεια»,
επισημαίνει ο πρόεδρος των εργα-
ζομένων στην Ορεστιάδα. «Κάποτε
το ’97-’98 είχαμε 110.000 στρέμματα,
τώρα έχουμε μόλις 60.000, που ση-
μαίνει ότι οι νέοι καλλιεργητές απο-
χωρούν λόγω έλλειψης σοβαρών
εφοδίων από το κράτος», συμπλη-
ρώνει ο ίδιος. Με βάση τις εκτιμήσεις
του κ. Μπιμπισίδη, τα εργοστάσια
θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη
διάρκεια και της τρέχουσας χρονιάς,
αλλά από το 2015 η επιβίωσή τους
δεν είναι εξασφαλισμένη.
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Οσον αφορά το σχέδιο της Πειραιώς,
του βασικού πιστωτή της εισηγ-

μένης, για την αποκατάσταση της
ΕΒΖ, ο κ. Μπιπισίδης επισημαίνει πως
η μετοχοποίηση των χρεών, όπως
προβλέπει το πλάνο της Τράπεζας,
είναι το νέο της «κόλπο». Γιατί; Προ-
κειμένου να αποφύγει και άλλους
διαγωνισμούς, ύστερα από το «φιάσκο»
που σημειώθηκε με τους τρεις προ-
ηγούμενους, με τους υποψήφιους
«μνηστήρες» να αποχωρούν στο παρά
πέντε της διαδικασίας και το επίμαχο
δάνειο των 135 εκατ. ευρώ στην Πει-
ραιώς ακόμη να μην έχει εξυπηρετηθεί.
«Το τί μέλλει γενέσθαι με το σχέδιο
της Τράπεζας, η ζαχαροβιομηχανία
το κρατάει ως επισφράγιστο μυστικό»,
σημειώνει ο κ. Μπιμπισίδης. Κυριακή
κοντή γιορτή… Το μόνο σίγουρο
είναι ότι η συντήρηση των εργοστασίων
θα έπρεπε να έχει ήδη αρχίσει εδώ
και τουλάχιστον 20-25 ημέρες! 

«ΨΙΘΥΡΟΙ» ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

«Κληρώνει» για τα εργοστάσια της ΕΒΖ!

Το «κόλπο» 
της Πειραιώς

Την ερχόμενη εβδομάδα «κληρώνει» για την τύχη των
εναπομείναντων εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης (ΕΒΖ), καθώς και για μία σειρά άλλων θεμάτων, που έχουν
να κάνουν με τη γενικότερη πορεία της εισηγμένης. Εργαζόμενοι
και τευτλοκαλλιεργητές κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα,
καθώς παρά τις πρόσφατες δεσμεύσεις Λεονταρίδη, «ψίθυροι»
ακούγονται πως η νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων τα «μασάει» τώρα για την αποπληρωμή
της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του 2012 και 2013. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ  (malainou@paragogi.net)



Δημοπρασία 11 αγροτεμαχίων μέσης
έκτασης 40 έως 50 στρεμμάτων,

που αποτελούν τμήμα της έκτασης 2.000
στρεμμάτων στα Τενάγη Φιλίππων, θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Δράμας και το Τμήμα Πο-
πογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού.
Όπως τονίστηκε, η δημοπρασία πραγ-
ματοποιείται μετά από έγκριση που

έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων σε ανταπόκριση
σχετικών επανειλημμένων αιτημάτων
της Π.Ε. Δράμας. 
Τα αναλυτικά στοιχεία κάθε δημοπρα-
σίας βρίσκονται αναρτημένα στον ιστό-
τοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθυν-
θούν στο τηλέφωνο 25213/51206 ή
στο διοικητήριο Δράμας (γραφείο 206). 

Δημοπρατούνται αγροτεμάχια
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Την Παρασκευή 18 Ιουλίου θα κα-
ταβληθεί η δεύτερη δόση του οι-

κογενειακού επιδόματος, όπως ανα-
κοίνωσε η Διοίκηση του ΟΓΑ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η
πληρωμή αυτή θα αφορά δικαιούχους
που θα έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αί-
τηση-δήλωση Α21 (μέσω του TaxisNet
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων), μέχρι και την 30η Ιουνίου
2014. Αιτήσεις Α21 που θα υποβληθούν
μετά τις 30 Ιουνίου 2014, θα ικανοποι-
ηθούν σε επόμενη πληρωμή. 
Επίσης, στις 18 Ιουλίου θα γίνει η πλη-
ρωμή των οικογενειακών επιδομάτων
και στους δικαιούχους εκείνους που
είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση
για το έτος 2013 (που δεν έχουν πλη-

ρωθεί) και η αίτησή τους έχει εκκαθα-
ριστεί. 
Οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομά-
των για το 2014 υποχρεούνται να υπο-
βάλουν νέες αιτήσεις Α21, δεδομένου
ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμ-
βάνονται υπόψη. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
ενημερώνονται για την πορεία της αί-
τησής τους, μέσα από την ειδική εφαρ-
μογή «Πληροφορίες Οικογενειακών
Επιδομάτων Α21», που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (www.oga.gr). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθυν-
θούν στα τηλέφωνα 213/1519 -100, 
-200, -300. 

Την έναρξη του προγράμματος εφαρ-
μογής των από εδάφους δολωματικών

ψεκασμών για την καταπολέμηση του
δάκου της ελιάς για την τρέχουσα ελαι-
οκομική περίοδο, ανακοίνωσε το Τμήμα
Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης. 
Στους ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι
είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της
Βιολογικής Γεωργίας, συνιστάται να
εφαρμόζουν πιστά όλα όσα απορρέουν
από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,
προκειμένου να αποφύγουν τους ψε-
κασμούς των ελαιοδέντρων τους, από
τα συνεργεία ψεκασμού και να δια-

σφαλίσουν την ποιότητα του παραγό-
μενου προϊόντος.
Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί πρέπει
να προβούν στις παρακάτω ενέργειες: 
3 Να σημάνουν τα ελαιοκτήματά τους

με πινακίδες.
3 Να αναρτήσουν παγίδες για την μα-

ζική παγίδευση του δάκου (διαφο-
ρετικά τα κτήματά τους θα αποτελούν
εστίες αναπαραγωγής του δάκου).

3 Να βρίσκονται στα κτήματαά τους
τις ημέρες που διενεργούνται οι ψε-
κασμοί και να υποδεικνύουν στα συ-
νεργεία ψεκασμού τα ελαιοτεμάχια,
που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα
της Βιολογικής Γεωργίας. 

Καταβολή αποζημιώσεων
από τον ΕΛΓΑ

Από χθες, Παρασκευή 27 Ιουνίου, ο
ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς

λογαριασμούς 3.283 παραγωγών, απο-
ζημιώσεις συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ. 
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές
στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε οπω-
ροφόρα δέντρα, ελιές, κηπευτικά, πατάτες
και εσπεριδοειδή και στο ζωικό κεφάλαιο
από διάφορα ζημιογόνα αίτια για τα έτη
2013 και 2014. 
Αναλυτικά, η κατανομή των ποσών ανά
Νομό είναι η εξής: 

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο «1ο
φεστιβάλ μελιού Νοτίου Εύβοιας» απηύθυνε

προς τα μέλη του, ο Μελισσοκομικός Σύλλογος
Καρύστου. 
Η διεξαγωγή του φεστιβάλ προγραμματίζεται για
τις 15 Αυγούστου 2014 και δικαίωμα
συμμετοχής έχουν και
παραγωγοί τοπικών
προϊόντων. 
Για δηλώσεις
συμμετοχής οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν να
απευθυνθούν
στο
τηλέφωνο
6942/059752
και ώρες
18:00 έως
21:00 μ.μ. 

Ξεκίνησαν οι δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας

Στις 18 Ιουλίου η καταβολή οικογενειακών επιδομάτων 

Νομός Ποσό (ευρώ)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.377

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 598.869

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 177.062

ΑΡΤΗΣ 8.100

ΑΧΑΪΑΣ 22.482
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5.837

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.375

ΕΒΡΟΥ 2.698

ΕΥΒΟΙΑΣ 1.347

ΗΛΕΙΑΣ 584.087

ΗΜΑΘΙΑΣ 240.652

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.253

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.325

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 5.730

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.123

ΚΙΛΚΙΣ 3.888

ΚΟΖΑΝΗΣ 19.868

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 459.648

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.703

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 131.177

ΛΑΡΙΣΗΣ 117.504

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18.031

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 167.841

ΞΑΝΘΗΣ 1.489

ΠΕΛΛΗΣ 161.947

ΠΙΕΡΙΑΣ 40.131

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2.127

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.954

ΡΟΔΟΠΗΣ 2.790

ΣΑΜΟΥ 20.742

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14.726

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 17.520

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 59.313

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18.302

ΧΑΝΙΩΝ 32.470

Πρόσκληση συμμετοχής 
για το φεστιβάλ μελιού
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Νέες ποικιλίες
αμπελιών, οι οποίες
ανταποκρίνονται
στις νέες
περιβαλλοντικές 
και οικονομικές
συνθήκες
δημιούργησαν 
οι επιστήμονες 
του ΕΛΓΟ-Δήμητρα,
ανοίγοντας νέους
δρόμους για τους
αμπελουργούς 
της χώρας. 

Γ
ια να κερδίσει μια χώρα σή-

μερα τη μάχη της ανταγω-
νιστικότητας, της ποιότητας
και της «δυναμικής παρα-

γωγής» σε έναν κόσμο που διαρκώς
αλλάζει, τουλάχιστον στον πρωτογενή
τομέα, οφείλει να ερευνά και να δημι-
ουργεί νέα δεδομένα στις ποικιλίες φυ-
τών και δέντρων, οι οποίες πρέπει να
προσαρμόζονται στις κλιματικές αλ-

λαγές και στο περιβάλλον το οποίο
αλλάζει από χώρα σε χώρα, ακό-

μα και από περιοχή σε περιοχή. Από
αυτή τη δεδομένη κατάσταση δεν ξε-

φεύγει και το αμπέλι, μια πατροπα-
ράδοτη καλλιέργεια στη χώρα,

η οποία εξελίσσεται μέρα με
τη μέρα με το κρασί να απο-

τελεί την αιχμή των εξα-
γωγών μας. 

Η ποικιλία αποτελούσε και
αποτελεί σπουδαίο παράγον-

τα της παραγωγής, από τον οποίο
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το ύψος
της σοδειάς, η ποιότητα και το εισόδημα.
Ως ο πιο αποδοτικός τρόπος δημιουρ-
γίας νέων υψηλής ποιότητας ποικιλιών
αμπέλου αναγνωρίζεται ο υβριδισμός,
όπου ως πρωταρχικό υλικό επιλέγονται
παλαιότερες, υψηλών αποδόσεων, γη-
γενείς και πρόσφατα δημιουργημένες
ποικιλίες διαφόρων οικολογικών-γε-
ωγραφικών ομάδων. 
Όπως αναφέρεται σε ειδική έρευνα
του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η
δημιουργία-γενετική βελτίωση της αμ-
πέλου, με συνδυασμένο υβριδισμό,
περιέχει τα παρακάτω διαδοχικά στάδια:
την αναζήτηση και επιλογή γονέων,
τη διαδικασία της διασταύρωσης (ευ-
νουχισμός, απομόνωση ευνουχισμένου
άνθους, συγκομιδή της γύρης, δια-
σταύρωση), τη συγκομιδή σταφυλιών,
τη στρωμάτωση και φύτευση γιγάρτων,
την καλλιέργεια σποροφύτων, τη μελέτη
και επιλογή σποροφύτων, την επιλογή

υποψήφιων ποικιλιών, τη μελέτη σε
βάθος των υποψήφιων ποικιλιών και
τέλος, την ανταγωνιστική τους δοκι-
μασία και προετοιμασία των απαραί-
τητων εγγράφων για την προώθησή
τους στην παραγωγή.

Ποικιλομορφία
Η εφαρμογή της μεθόδου του υβριδι-
σμού, με σκοπό τη δημιουργία νέων
ποικιλιών, είναι μία διαδικασία χρονο-
βόρα και δαπανηρή, λόγω του μικρού
ποσοστού βλάστησης των γιγάρτων,
αλλά και γιατί η πρώτη καρποφορία
των υβριδικών φυτών προκύπτει μετά
από 3-7, μερικές φορές και 10, χρόνια.
Αυτό καθιστά αναγκαία την πολυετή
χρήση μεγάλων εκτάσεων του υβρι-
δικού φυτού, την επιλογή φυτωρίου,
την περιποίηση των υβριδικών φυτών
κ.λπ. 
Η Ελλάδα είναι μία από τις αρχαιότερες
πηγές προέλευσης και διαμόρφωσης
του καλλιεργούμενου γενετικού υλικού
της αμπέλου. Οι τρόποι καλλιέργειας
που εφάρμοζαν κατά τη διάρκεια της
αρχαιοελληνικής περιόδου και η ποικιλία
γενετικού υλικού (της Μεσογείου, Με-
σοποταμίας, Κεντρικής και Νότιας Ασίας,
Καυκάσου, Βόρειας Αφρικής), που είχε
φτάσει στον ελλαδικό χώρο μέσω εκ-
στρατειών και ταξιδιών, σε συνδυασμό
με τις ευνοϊκές συνθήκες του φυσικού

περιβάλλοντος, συνέβαλαν στο γεγονός
ότι στη χώρα μας υπάρχει συγκεντρω-
μένη μία μεγάλη ποικιλομορφία γο-
νοτύπων, από τους οποίους, μέσω των
διαδικασιών της εξέλιξης και της φυσικής
και τεχνητής επιλογής που πραγματο-
ποιήθηκε, κυρίως σε κλειστούς γεω-
γραφικούς χώρους (νησιά), προήλθε
πολυάριθμη ποικιλομορφία, η οποία
διασώθηκε και απαντάται έως τη ση-
μερινή εποχή. 
Η επέκταση της αμπελοκαλλιέργειας
στην Ευρώπη έγινε σε σημαντικό βαθμό
υπό την ελληνική επίδραση. Η πολυετής
μελέτη των ποικιλιών Vitis vinifera L.
ssp sativa D.C. στο κτήμα της εθνικής
συλλογής του Ινστιτούτου Αμπέλου
Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει πάνω
από 800 ποικιλίες, που στην πλειονότητά
τους είναι γηγενείς, συνέβαλε
στην επιλογή πα-
ραγωγικών ποικι-
λιών, προσαρμοσμέ-
νων σε τοπικές συνθήκες, από τις οποίες
παράγεται οίνος υψηλής ποιότητας.
Με επιστημονική τεκμηρίωση, έγινε η
επιλογή των συνδυασμών γονέων για
τις διασταυρώσεις.

Πολυετής εργασία
Τα τελευταία έτη, στο Ινστιτούτο Αμ-
πέλου Αθηνών δημιουργήθηκαν νέες
οινοποιήσιμες ποικιλίες. Οι νέες αυτές
ποικιλίες διαθέτουν υψηλή αποδοτι-
κότητα και ποιότητα του παραγόμενου
προϊόντος, καθώς και ανθεκτικότητα
σε αντίξοες συνθήκες του περιβάλ-
λοντος, δηλαδή στις χαμηλές θερμο-
κρασίες της χειμερινής περιόδου και
στην εδαφική και ατμοσφαιρική ξη-
ρασία. Είναι ανθεκτικές στις πλάγια
διαδιδόμενες ασθένειες (περονόσπο-
ρος, ωίδιο, βοτρύτης). Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι όλες οι νέες ποικιλίες είναι
πολύ παραγωγικές (οι περισσότερες
έχουν παραγωγή πάνω από 10 kg ανά

πρέμνο), αλλά για
να επιτευχθεί πρω-

τίστως καλή ποι-
ότητα οίνου θα πρέ-
πει να γίνει ρύθμιση
του φορτίου του

πρέμνου. Συγκεκριμέ-
να, για τις λευκές ποικιλίες,

θα πρέπει το φορτίο του πρέμνου να
είναι από 4-5 kg το ανώτερο, ενώ για
τις ερυθρές το πολύ έως 3 kg. 
Στόχος του Ινστιτούτου Αμπέλου είναι
η διατήρηση και η ανάπτυξη της υπάρ-
χουσας συλλογής ποικιλιών, η επιλογή
και σε ελάχιστο χρόνο η μελέτη της
προσαρμοστικότητας των νέων ποι-
κιλιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα,
που να ανταποκρίνονται πλήρως στις
απαιτήσεις για καλύτερη παραγωγή,
βελτιωμένη ποιότητα και μικρότερο
δυνατό κόστος. 
Αρχικά, επιλέχθηκαν οι καλύτερες πα-
ραγωγικές ποικιλίες από τις γηγενείς
(Αθήρι, Ασύρτικο, Σαββατιανό, Σιδε-
ρίτης, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Κρυστάλλι,
Κυδωνίτσα, Κοντοκλάδι κ.λπ.) και από
τις ξένες (Riesling, Traminer rose,Ugni
Blanc, Semillon, Chardonnay, Muscat
de Alexandrie κ.λπ.). Πραγματοποι-
ήθηκαν διασταυρώσεις των παραπάνω
ποικιλιών, χρησιμοποιώντας ως «μη-
τέρα» τις γηγενείς ποικιλίες και ως «πα-
τέρα» τις ξένες.

Η Ελλάδα είναι μία από 

τις αρχαιότερες πηγές

προέλευσης και

διαμόρφωσης 

του καλλιεργούμενου

γενετικού υλικού 

της αμπέλου

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Νέες ποικιλίες αμπέλου
από Έλληνες επιστήμονες

οδηγός
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Παρακάτω παρουσιάζονται 8 ποικιλίες που δημιουργήθηκαν για παραγωγή λευκών οίνων 
και στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται ποικιλίες για παραγωγή ερυθρών οίνων, καθώς 
και ποικιλίες με ολική ανθεκτικότητα σε φυλλοξήρα, μυκητολογικές ασθένειες και παγετό.

Ηνέα αρωματική ροζέ ποικιλία «Αγάπη» δη-
μιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού

το 2005. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας
«Αθήρι» με την ποικιλία «Traminer rose». Η χρονική
διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον

τρυγητό είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών
είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι
πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι
πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3
t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής
είναι μέτριο, με σχήμα κωνικό και μέτρια πυκνότητα. Το
μήκος της σταφυλής είναι 19 cm, το πλάτος 14 cm και το
μέσο βάρος είναι 300 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό,
βάρους 1,9 g, οβάλ σχήματος, χρώματος λευκού ή ανοικτού
ροζέ, με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων
κυμαίνεται στα 1-2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους
με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας
είναι άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα που θυμίζει την ποικιλία
«Traminer rose». Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα
είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Αγάπη», με βάση τα αμπε-
λογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά, κατατάσσεται
στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία
αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο
ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγ-
κριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία προορίζεται
για την παραγωγή ξηρών λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας,
αφρωδών και γλυκών οίνων, αρωματικών χυμών, καθώς
και για τη βελτίωση αρωμάτων των οίνων.

Ηνέα αρωματική λευκή ποικιλία
«Άρτεμις» δημιουργήθηκε με τη

μέθοδο του υβριδισμού το 2003.
Προήλθε από τη διασταύρωση της
ποικιλίας «Κοντοκλάδι» με την ποι-
κιλία «Traminer rose». Η χρονική
διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλ-
μού μέχρι τον τρυγητό είναι 146-
155 ημέρες. Η ανάπτυξη των
βλαστών είναι μεγάλη (2,1 –
3,0 m). Η ξυλοποίηση κλημα-
τίδας είναι πολύ υψηλή. Το πο-
σοστό των καρποφόρων βλα-
στών είναι πάνω από 95%. Η
παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω
από 2 t/στρ. Το άνθος είναι
ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της
σταφυλής είναι μικρό, με σχήμα
κυλινδροκωνικό και μέτρια πυ-
κνότητα. Το μήκος της σταφυλής
είναι 18 cm, το πλάτος 14 cm και
το μέσο βάρος είναι 200 g. Το μέ-
γεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους
1,6 g, σφαιρικού σχήματος, χρώματος
πρασινοκίτρινου, με έντονη κέρινη αν-
θηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται
στα 2-3 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου
πάχους με μεγάλη αντοχή. 
Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι
άχρωμα, με ιδιαίτερα έντονο άρωμα που θυμίζει
την ποικιλία «Traminer rose». Η περιεκτικότητα
του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή.
Η ποικιλία «Άρτεμις», με βάση τα αμπελογρα-
φικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά,
κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών conva-
rietas occidentalis Neqr. Η ποικιλία αυτή δια-
κρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της
στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές
ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες
Vitis vinifera. Προορίζεται για την παραγωγή
ξηρών λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας,
αφρωδών και γλυκών οίνων, αρωματικών
χυμών, καθώς και για τη
βελτίωση
αρωμάτων
των οίνων.

ΑΡΕΤΟΥΛΑ
Ηνέα αρωματική λευκή ποικιλία «Aρετούλα» δημιουργήθηκε

με τη μέθοδο του υβριδισμού το 2004. Προήλθε από τη δια-
σταύρωση της ποικιλίας «Ασύρτικο» με την ποικιλία «Reisling
Rino». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον
τρυγητό είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι
μεγάλη (2,1 – 3,0 m). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή.
Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η
παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 2 t/στρ. 
Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι
μέτριο, με σχήμα κυλινδροκωνικό και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος
της σταφυλής είναι 18 cm, το πλάτος 13 cm και το μέσο βάρος
είναι 260 g. Το μήκος του μίσχου της σταφυλής είναι 4 cm. Το
μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους 2,4 g, οβάλ σχήματος με
διαστάσεις 1,16 cm x 1,14 cm, μήκος ποδίσκου ράγας 0,8 cm,
χρώματος πρασινοκίτρινου, με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο
αριθμός γιγάρτων είναι 2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι παχύς με
μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα,
με ιδιαίτερo έντονο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε
σάκχαρα είναι πολύ υψηλή και έχει σταθερή οξύτητα, γι’ αυτό το
λόγο ενδείκνυται για καλλιέργεια σε νότιες θερμικές ζώνες με
προβλήματα στην οξύτητα του γλεύκους. Η ποικιλία «Αρετούλα»
με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά
κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr.
Η ποικιλία αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της
στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά
με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Προορίζεται για την παραγωγή
ξηρών λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, αφρωδών και γλυκών
οίνων και αρωματικών χυμών.

ΕΘΙΑΓΕ-1
Ηνέα λευκή ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-1» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού το 2006. Προήλθε από τη διασταύρωση της

ποικιλίας «Κυδωνίτσα» με μίγμα από γύρη των ποικιλιών Riesling, Sylvaner και Sauvignon Blanc. Η χρονική διάρκεια από την
έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m). Η ξυλοποίηση
κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. H παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3
t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο, με σχήμα κωνικό και μεγάλη πυκνότητα. Το μήκος της

σταφυλής είναι 19 cm, το πλάτος 16 cm και το μέσο βάρος είναι 350 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους 1,8 g, οβάλ
σχήματος, χρώματος πρασινοκίτρινου, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2 ανά ράγα. Ο φλοιός
είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με ιδιαίτερο

άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-1» με βάση τα
αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas
pontica Neqr. 

Η ποικιλία αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις
μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Προορίζεται για την
παραγωγή έντονα αρωματικών, λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, αρωματικών χυμών καθώς
και για τη βελτίωση αρωμάτων των οίνων.

Νέες ποικιλίες αμπέλου για         

οδηγός

ΑΓΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
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«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Κρίσιμο σημείο η αντοχή
της ζώνης στήριξης 
των 1.200 μονάδων

Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ
Θετικές προοπτικές 
για την ευρωπαϊκή
οικονομία 

> 10

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

Ο ΟΤΕ «ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ» 
ΤΗ FORTHNET
Στόχος η συγκέντρωση 
της αγοράς τηλεπικοινωνιών 
σε δύο με τρεις «παίκτες»

>8-9

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
�Ποιοί κερδίζουν και ποιοί

χάνουν από το νέο
μισθολόγιο που έρχεται 
τον Οκτώβριο

�Ποιοί απαλλάσσονται 
από την έκτακτη εισφορά 

�Ποιοί ωφελούνται από 
τις δικαστικές αποφάσεις 
για τα αναδρομικά

> 4

ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΝΑ ΤΟ ΔΝΤ
Τα συνεχή λάθη 
εν μέσω κρίσης θέτουν
σε αμφισβήτηση την
αξιοπιστία του Ταμείου

> 5
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� Έρχεται η Τρόικα, τρέχει να
«συγυρίσει» η κυβέρνηση

� «Καμπανάκι» της S&P: Η Ελλάδα
μπορεί να χάσει ξανά την πρόσβαση
στις αγορές

� Μεγαλοεπενδυτές στρέφονται 
στα ελληνικά ομόλογα

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑΦΟΒΟΙ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΥΣΗΠΑΡΑΛΥΣΗ

> 3
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: MEDIHOLD A.E.

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ

ΑΤΕΛΙΕ: 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 
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Θα μπορούσαν στη θέση αυτή
να βρίσκονται αρκετοί από τους
Έλληνες διεθνείς που τα έδωσαν
όλα την Τρίτη κόντρα στην Ακτή
Ελεφαντοστού, για να πάρει η
χώρα μας την ιστορική πρόκριση
στους «16» του Μουντιάλ, ωστόσο
ήταν το χρυσό γκολ του 29χρονου

επιθετικού που έστειλε την Eθνική
και ολόκληρη την Ελλάδα στα
ουράνια, βάζοντας –για λίγο
έστω– στην άκρη τη γκρίζα πραγ-
ματικότητα της χώρας μας. Ενόψει
του αυριανού αγώνα με την Κόστα
Ρίκα, το μυαλό και η καρδιά κάθε
Έλληνα βρίσκεται στη Βραζιλία,
δίπλα στην «επίσημη αγαπημένη»,
που για μία ακόμα φορά μας
γεμίζει χαρά και περηφάνια. Και
στο πρόσωπο του Γιώργου Σαμαρά
όλοι βλέπουν τον ηγέτη που
μπορεί να σηκώσει την ομάδα
ακόμα πιο ψηλά. Ακόμα κι εκείνοι
που χαριτολογώντας λένε: «Ποιός
το περίμενε ότι ένας Σαμαράς θα
έσωζε την Ελλάδα!»… 
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Διεθνή εκστρατεία για την επα-
νένωση των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα ξεκινά η Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως της UNESCO.
Όπως ενημέρωσε η ίδια, σε συ-
νέντευξη Τύπου, η εκστρατεία
με τίτλο «Return (the marbles),
Restore (Parthenon), Restart

(history)» έχει σκοπό τη συνέχιση
και εντατικοποίηση της προσπά-
θειας, ώστε να επιστραφούν στην
Ελλάδα τα τμήματα των Γλυπτών
του Παρθενώνα που βρίσκονται
στο Βρετανικό Μουσείο. Πρώτο
βήμα της εκστρατείας ήταν η
διεθνής συνάντηση που έγινε
την περασμένη Πέμπτη στο Μου-
σείο της Ακρόπολης, δεύτερο
θα είναι η διενέργεια της πρώτης
πανελλαδικής δημοσκόπησης
σχετικά με τη σημασία που έχει
για τον ελληνικό λαό η επιστροφή
των Γλυπτών και τρίτο η κατάθεση
του φακέλου με τα συμπεράσματα
της συνάντησης και της δημο-
σκόπησης στην UNESCO.
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Έχουμε ξαναπεί για τον Ιταλό
πρωθυπουργό ότι φαίνεται απο-
φασισμένος να βάλει έντονο το
στίγμα του όχι μόνο στην πολιτική
ζωή της χώρας του, αλλά και συ-
νολικά στην Ευρώπη. Την εκτίμηση
αυτή επιβεβαιώνει η τελευταία
παρέμβασή του, από το βήμα

της ιταλικής Βουλής, όπου μίλησε
για την ιταλική προεδρία στην
ΕΕ, που ξεκινά την 1η Ιουλίου.
Ο Ματέο Ρέντσι επέμεινε ότι χρει-
άζεται να υπάρξουν κοινές αξίες
στην ΕΕ για να επιτραπεί η ανά-
καμψή της και εκτίμησε ότι «δεν
αρκεί να έχουμε ένα νόμισμα,
έναν πρόεδρο ή μια πηγή χρη-
ματοδότησης από κοινού. Είτε
αποδεχόμαστε ένα κοινό πε-
πρωμένο και κοινές αξίες είτε
χάνουμε το ρόλο της Ευρώπης
έναντι του εαυτού της». Όπως
είπε, «η Ευρώπη σήμερα είναι
πλήξη (...) έχει κατακλυσθεί από
αριθμούς και στερείται ψυχής».
Ακούει το Βερολίνο; 
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Το «παραμύθι» της ρευστότητας 

«Χρειάζονται ισχυρά
σχήματα, που να μπορούν

να ακολουθήσουν 
το παράδειγμα του ΟΤΕ

και να επενδύσουν 
στην ανάπτυξη. Αυτό

χρειάζεται η αγορά,
αυτό χρειάζεται 

η χώρα»

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ

T
η δημιουργία ενός διεθνούς προορισμού, ο οποίος αναμένεται
να προσελκύσει επιπλέον 1 εκατ. τουρίστες κάθε χρόνο στην
Αθήνα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο Ελληνικό η Lamda De-

velopment, μέσω του επενδυτικού σχήματος Global Investment Group.
Με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της έκτασης Ελληνικού - Αγίου Κοσμά,
η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα διαθέτει
αντίστοιχο πλέγμα τουριστικής ανάπτυξης στην καρδιά της πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τα σχέδια της Lamda, θα δημιουργηθούν πάνω από 2.500
κλίνες σε πέντε ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι τουριστικές υποδομές
θα πλαισιωθούν από μαρίνες σκαφών αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις
κ.ά. Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου,
«με το “καλημέρα” του έργου θα δημιουργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας,
κατά τη διάρκεια κατασκευής θα ξεπεράσουν τις 30.000 και στη φάση
ολοκλήρωσης θα δημιουργηθούν 50.000 μόνιμες θέσεις εργασίας»,
ενώ τόνισε ότι το έργο είναι προς όφελος της οικονομίας της χώρας,
του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

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

μετά από συσκέψεις με τραπεζίτες έλεγε μπροστά στις
κάμερες το «παραμύθι» της διοχέτευσης ρευστότητας
από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Το ίδιο
«παραμύθι» μάς είπαν και οι επόμενοι υπουργοί Οικο-
νομικών, αλλά και οι επόμενοι τραπεζίτες. 
Όλοι, όμως, ήξεραν ότι οι τράπεζες ήταν «σκοτωμένες»,
όχι από δικά τους λάθη, αλλά γιατί πλήρωσαν τα λάθη
του Δημοσίου και το υψηλό δημόσιο χρέος με το «κούρεμα»
των ομολόγων που κατείχαν, αλλά και της μείωσης των
καταθέσεών τους κατά 70 δισ. ευρώ, λόγω της κρίσης.
Και όλοι ήξεραν ότι εάν δεν ανακεφαλαιοποιηθούν, δεν
πρόκειται να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Αλλά πολιτικοί και
τραπεζίτες συνέχιζαν το «παραμύθι» τους περί ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία. 
Τις τελευταίες εβδομάδες τραπεζίτες και υπουργοί της
κυβέρνησης συνεχίζουν το «παραμύθι» του Παπακων-
σταντίνου, καλλιεργούν και πάλι προσδοκίες ότι θα
πέσουν πάνω από 10 δισ. ευρώ στην αγορά από τις
τράπεζες. 
Το χρηματιστήριο υποχωρεί και το κλίμα χάλασε, καθώς
οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα ανακεφαλαιοποίηση,
νέες αυξήσεις κεφαλαίου, ίσως και 6 δισ. ενόψει των
stress tests της ΕΚΤ, τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
Όσο τα tests πλησιάζουν, τόσο θα σφίγγει η θηλιά της
ρευστότητας στην οικονομία. Οι τράπεζες, εξαιτίας των
κόκκινων δανείων, δίνουν δάνεια με το… σταγονόμετρο.
Και σύντομα θα αποδειχθεί μεγάλο παραμύθι αυτό που
λεγόταν πριν τις δεύτερες ανακεφαλαιοποιήσεις, ότι
δηλαδή μετά από αυτές, θα πέσουν λεφτά για τη χρη-
ματοδότηση των επιχειρήσεων και της οικονομίας. 
Το… παραμύθι της ρευστότητας θα συνεχιστεί και τους
επομένους μήνες, αλλά μη τους πιστεύετε! 

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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Κ
άνουν λόγο επίσης για διο-
λίσθηση στον παλαιοκομ-
ματισμό και τον αλά καρτ
λαϊκισμό που κινδυνεύει

να «παγώσει» τις αναγκαίες διαρ-
θρωτικές αλλαγές και να δημιουργήσει
νέες μαύρες «τρύπες» και αδιέξοδα. 
Η αγορά φοβάται μήπως οι εκλογές
καταστούν αναπόφευκτες το φθινό-
πωρο αν κυριαρχήσουν συμπτώματα
πολιτικής παράλυσης. Και αυτό που

φοβίζει περισσότερο είναι εάν αυτές
διεξαχθούν μέσα σε ένα προεκλογικό
κλίμα πλειοδοσίας, με τους μεν να
ακολουθούν τη λογική του «Τσοβόλα
δώστα όλα» και τους δε να υπόσχονται
ότι «λεφτά υπάρχουν». Τότε, η μετε-
κλογική πορεία θα είναι κατηφορική
και επώδυνη ανεξαρτήτως εκλογικού
αποτελέσματος. 
Η ελληνική οικονομία δεν έχει ξεφύγει
ακόμη από τον κίνδυνο. Αλλά τα μέτρα

που έχουν ληφθεί για την εξισορρόπηση
των δημόσιων οικονομικών και την
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας
της χώρας, έχουν αποτέλεσμα. Ωστόσο,
πάνω που άρχισαν να αποφέρουν
αποτελέσματα, ο πρωθυπουργός Αν-
τώνης Σαμαράς απομάκρυνε κάποιους
μεταρρυθμιστές στον πρόσφατο ανα-
σχηματισμό. 
Τα παραπάνω σημειώνουν σε άρθρο
τους οι «New York Times». Όπως ση-

μειώνουν, η Ελλάδα επανέκτησε (με-
ρικώς) την πρόσβαση στις αγορές
ομολόγων τον Απρίλιο, οι τράπεζες
κατόρθωσαν να προσελκύσουν κε-
φάλαια από τις αγορές, η ανεργία
υποχωρεί τέσσερις μήνες στη σειρά,

αν και παραμένει στο 27%, και η οι-
κονομία είτε έχει σταματήσει να συρ-
ρικνώνεται είτε θα το κάνει σύντομα. 
«Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι
ο Αντώνης Σαμαράς θα έμενε με την
ομάδα που τον βοήθησε να φθάσει
σε αυτή την επιτυχία. Αλλά ο πρωθυ-
πουργός φοβήθηκε μετά από την ήττα
και τη δεύτερη θέση της Νέας Δημο-
κρατίας στις ευρωεκλογές τον προ-
ηγούμενο μήνα από τον ΣΥΡΙΖΑ και

γι’ αυτό τον λόγο προήγαγε κάποιους
λαϊκιστές πολιτικούς», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά. 

Έρχεται η Τρόικα
Μέχρι την επόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου
η κυβέρνηση πρέπει να έχει δρομο-
λογήσει την υλοποίηση μέρους των
έξι πρώτων προαπαιτούμενων για τη
δόση του Ιουνίου, καθώς ο υπουργός
Οικονομικών θα κληθεί στις 7 Ιουλίου
να ενημερώσει το Eurogroup για την
πλήρη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων,
ώστε να λάβει το «πράσινο φως» για
την εκταμίευση της δόσης. Από τα
προαπαιτούμενα του Ιουνίου έχουν
υλοποιηθεί ο νόμος για το υπαίθριο
εμπόριο και το νέο πλαίσιο αδειοδο-
τήσεων για τον χωροταξικό σχεδιασμό
και υπολείπονται η επικαιροποίηση
του καταλόγου των φόρων υπέρ
τρίτων, η υιοθέτηση κώδικα συμπε-
ριφοράς για τα μέλη της κυβέρνησης,
ώστε να περιοριστεί η διαφθορά, η
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
από τα υπουργεία Οικονομικών και
Δικαιοσύνης για το σχέδιο δράσης
σχετικά με τη είσπραξη των οφειλών
και η μείωση του περιθωρίου κέρδους
των φαρμακοποιών. 
Το διάστημα που θα βρίσκεται η Τρόικα
στην Αθήνα (8-18 Ιουλίου), η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να τρέξει την υλοποίηση
των προαπαιτούμενων του Ιουλίου,
τα οποία θα πρέπει να κλείσουν πριν
τις 15 Αυγούστου. Από αυτά, ξεχωρίζουν
το νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ»
και οι ρυθμίσεις για τα επικουρικά
ταμεία. 

Παράγοντες της αγοράς
εκτιμούν ότι η
ανασχηματισθείσα
κυβέρνηση εκδηλώνει
μια αντίληψη και
κάποιες τάσεις, που
είναι επικίνδυνες
οικονομικά: μια διάθεση
ροκανίσματος των έστω
ατελών
μεταρρυθμίσεων που
έχουν γίνει και
μετάθεσης αυτών 
που πρέπει να γίνουν. 
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Οι φόβοι για φλερτ με τον λαϊκισμό

«Καμπανάκι» της S&P στην κυβέρνηση
Το «καμπανάκι» του κινδύνου κρούει

ο επικεφαλής κρατικών αξιολογή-
σεων της Standard & Poor's Moritz
Kraemer, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα
μπορεί να χάσει ξανά την πρόσβαση
στις αγορές. 
«Η Ελλάδα και η Κύπρος απέχουν
ακόμα πολύ από το να είναι αυτοδια-
τηρούμενες και να μπορούν να χρη-
ματοδοτηθούν μόνες τους» τονίζει και
προσθέτει: 
«Εάν μάθαμε κάτι από την κρίση της
Ευρωζώνης, είναι το πόσο γρήγορα
κάποιος μπορεί να χάσει την πρόσβαση
στις αγορές ξανά. Θα ήταν πρόωρο να
κρίνουμε από το γεγονός ότι η Ελλάδα
μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στην
αγορά». 

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται την
ώρα που η Ελλάδα φέρεται να προσα-
νατολίζεται στη νέα έκδοση ομολόγου
και όλα είναι σχεδόν έτοιμα για την έκ-
δοση 7ετούς ομολόγου από 3 έως 5

δισ. και τα ταξίδια των στελεχών του
ΟΔΔΗΧ για να συναντήσουν επενδυτές
αποδίδουν καρπούς, ενώ η JP Morgan
θα έχει και πάλι καταλυτικό ρόλο στο
να προσελκύσει κεφάλαια. 
Την ίδια ώρα η βαριά σφραγίδα μιας
από τις πιο ταχεία αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες του πλανήτη μπήκε στα ελ-
ληνικά ομόλογα και στις προσπάθειες
της Ελλάδας να επανέλθει ως «κανο-
νική» χώρα στις αγορές, να διατηρήσει
τη σταθερότητά της και να βγει οριστικά
από την κρίση χρέους.
Η επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού
Λι Κετσιάνγκ στην Αθήνα και οι δηλώσεις
του ότι η Κίνα εμπιστεύεται και θα αγο-
ράσει ομόλογα, όταν η Ελλάδα απο-
φασίσει να τα εκδώσει, έχει μεγάλη

σημασία, παραμονές της έναρξης δια-
πραγμάτευσης του ελληνικού χρέους. 
Οι δηλώσεις στήριξης και η ψήφος εμ-
πιστοσύνης του πρωθυπουργού της
Κίνας προς την Ελλάδα προβάλλουν
μια αισιόδοξη εικόνα προς τις αγορές. 
Ωστόσο, η δήλωση για τα ελληνικά
ομόλογα δεν έρχεται τυχαία και αποτελεί
κίνηση στρατηγικής σημασίας, την οποία
αναπαράγουν ήδη τα μεγαλύτερα οι-
κονομικά Μέσα. 

Μεγαλοεπενδυτές
στρέφονται στα ελληνικά
ομόλογα
Την ίδια ώρα οι μεγαλύτεροι επενδυτές
του κόσμου εμπιστεύονται τα ελληνικά
κρατικά ομόλογα. Η μεγάλη χρημα-

τοπιστωτική εταιρεία Prudential Financial,
που διαχειρίζεται ενεργητικό μεγαλύτερο
από 1 τρισ. δολάρια, είχε στο χαρτο-
φυλάκιό της ελληνικά 5ετή ομόλογα
αξίας 9 εκατ. δολαρίων. 
Η εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού Ju-
piter Asset Management αυξάνει τις
θέσεις της σε ελληνικούς τίτλους από
τον Οκτώβριο, ενώ η εταιρεία Fidelity
Worldwide Investment δήλωσε ότι
κτίζει σταθερά μεγαλύτερες θέσεις το
τελευταίο εξάμηνο. 
Οι συγκεκριμένοι επενδυτές, έχουν
προστεθεί στις γραμμές άλλων επεν-
δυτών - όπως των εταιρειών Invesco,
BlackRock και Legal & General Inve-
stment Management - που κατέχουν
ελληνικό χρέος. 

Η αγορά φοβάται
μήπως οι εκλογές
καταστούν
αναπόφευκτες το
φθινόπωρο και αυτό
που φοβίζει
περισσότερο είναι το
εάν διεξαχθούν μέσα σε
ένα προεκλογικό κλίμα
πλειοδοσίας



Το 2014 θα είναι μια θετική
χρονιά για τον Όμιλο, καθώς

τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης
της οικονομίας είναι πλέον ορα-
τά», δήλωσε από το βήμα της
62ης Γενικής Συνέλευσης ο πρό-
εδρος του ΟΤΕ. 
«Κυρίως, όμως, είμαστε αισιό-
δοξοι, γιατί πιστεύουμε στη στρα-
τηγική μας και βλέπουμε το όρα-
μά μας να υλοποιείται. Δημιουρ-
γούμε τον Όμιλο ΟΤΕ του αύριο.
Μια δυναμική, ενοποιημένη και
πελατοκεντρική εταιρεία, καθ’
όλα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις των σύγχρονων τη-
λεπικοινωνιών. Μία εταιρεία
που θα οδηγεί τις εξελίξεις σε
όλους τους τομείς δραστηριό-
τητας: κινητή, σταθερή, broad-
band, τηλεόραση, Β2Β», συμ-
πλήρωσε ο ίδιος. 
«Τα δίκτυά μας ήταν και παρα-
μένουν ανταγωνιστικό μας πλε-
ονέκτημα. Προσφέρουμε απα-
ράμιλλη ποιότητα, σύγχρονη τε-
χνολογία και πολύ υψηλές τα-
χύτητες και κατά κανόνα τα προ-
σφέρουμε πρώτοι στην αγορά.
Οι μετρήσεις ανεξάρτητων φο-
ρέων, αλλά και των ίδιων των
χρηστών, έρχονται να επιβεβαι-
ώσουν αυτό που οι πελάτες μας
ήδη γνωρίζουν: την υπεροχή
των δικτύων μας, σε όλα τα επί-
πεδα», τόνισε ο κ. Τσαμάζ. Και
συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να
επενδύουμε. Τα επόμενα τέσσερα
χρόνια, μόνο στην Ελλάδα οι

συνολικές επενδύσεις μας θα
ανέλθουν σε 1,2 δισ. ευρώ,

κυρίως για δίκτυα νέας
γενιάς. Για το 2014, ο
φιλόδοξος στόχος μας
είναι να παρέχουμε κά-
λυψη VDSL στο 30%
του πληθυσμού και 4G

στο 70%».

H
Forthnet εξελίσσεται στην
«πολύφερνη» νύφη της
αγοράς τηλεπικοινωνιών,
αφού πέρα από τη Voda-

fone και τη Wind, οι οποίες δίνουν τις
δικές τους «μάχες» για να την κατα-
κτήσουν, σειρά παίρνει τώρα ο ΟΤΕ,
αφενός η μεγαλύτερη και βασικότερη
εισηγμένη εταιρεία του κλάδου, αφε-
τέρου ένα από τα πιο «βαριά» χαρτάκια
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η επιβεβαίωση τόσο από τον ίδιο τον
όμιλο, μέσω επιστολής του στην Επι-
τροπή της Κεφαλαιαγοράς, όσο και
από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμ-
βουλο της εισηγμένης Μιχάλη Τσαμάζ
από το βήμα της 62ης Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων, ότι ο ΟΤΕ μπαίνει
«σφήνα» στην κούρσα διεκδίκησης
για τη Forthnet, δίνει εξήγηση στο πα-
ρασκήνιο που κρύβεται πίσω από τις
τακτικές των Vodafone και Wind. Οι
τελευταίες αποφάσισαν να συντονιστούν
για τη διεκδίκηση της Forthnet, «μοι-
ράζοντας» δυνητικά τα ποσοστά που
διαθέτουν σε αυτή, μέσω της γνωστής
συμφωνίας call option. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες
που «είδαν» το φως της δημοσιότητας
την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΤΕ έχει
αναθέσει σε μεγάλη τράπεζα του εξω-
τερικού την οργανωμένη εξέταση

όλων των δεδομένων, προκειμένου
να καταθέσει στους μετόχους της For-
thnet μία ολοκληρωμένη προσφορά,
η οποία δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο,
εάν θα αφορά την εταιρεία ως προς
το σύνολό της ή συγκεκριμένα τη συν-
δρομητική τηλεόραση της Nova. 
Παράγοντες της αγοράς, σχολιάζοντας
τα τελευταία γεγονότα, επισημαίνουν
πως τα σενάρια που ακούγονται είναι
πολλά, ωστόσο καμία εκτίμηση τη δε-
δομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να
είναι ασφαλής. 
Αυτό, καθώς από τη μία ο κ. Τσαμάζ
επιβεβαίωσε ότι ο ΟΤΕ εξετάζει σοβαρά
τις προοπτικές μίας πιθανής τέτοιας
συνέργειας, από την άλλη όμως δεν
προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ενώ η ίδια η Forthnet σε επίσημη
ανακοίνωσή της αναφέρει ότι προς
το παρόν δεν βρίσκεται σε διαπραγ-
ματεύσεις με την εισηγμένη, προ-
σθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει
ενημέρωση από τον βασικό μέτοχό
της, την Emirates International Te-
lecommunications (EIT). 
«Οι τηλεπικοινωνίες είναι μία δυνα-
μική αγορά, που αλλάζει συνεχώς.
Προφανώς παρακολουθούμε τις εξε-
λίξεις. Δεν θα κάναμε τη δουλειά
μας σωστά, εάν δεν διερευνούσαμε
και δεν αξιολογούσαμε όλες τις εξε-

λίξεις στο νέο τοπίο που διαμορφώ-
νεται. Κάνουμε επαφές για να δούμε
και να καταλάβουμε τί σημαίνουν οι
εξελίξεις αυτές για εμάς, αλλά και
για την ευρύτερη ελληνική αγορά»,
τόνισε ο CEO του ΟΤΕ. 
Ο ίδιος, δε, σημείωσε ότι η αγορά
φαίνεται να πηγαίνει προς δύο με
τρεις «παίκτες». «Η ιστορία αποδει-
κνύει ότι μια συγκεντρωμένη αγορά
με λίγους, σοβαρούς και υγιείς αν-
ταγωνιστές, είναι πολύ πιο αποτελε-
σματική από μία κατακερματισμένη.
Χρειάζονται ισχυρά σχήματα, που να
μπορούν να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμα του ΟΤΕ και να επενδύσουν
στην ανάπτυξη. Αυτό χρειάζεται η
αγορά, αυτό χρειάζεται η χώρα. Δεν
υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για
σκληρή ρύθμιση, δεν στέκουν τα επι-
χειρήματα περί κυρίαρχου παρόχου». 

Οι λόγοι του
ενδιαφέροντος
Το παρασκήνιο «τρέχει»… Άλλες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι εκτός των
επαφών που έχει ο ΟΤΕ με ξένη τράπεζα,
ο όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις και
με τον υφιστάμενο βασικό μέτοχο της
Forthnet, την Emirates, αλλά και με
την Eutelsat, την εταιρεία δορυφόρων
που καλύπτει τόσο τη συνδρομητική
δορυφορική τηλεόραση του OTE όσο
και τη NOVA. Σκοπός των επαφών
αυτών είναι το ενδεχόμενο εναρμο-
νισμού των δορυφορικών κεραιών
στις ίδιες μοίρες. 

Κύκλοι από τον κλάδο των τηλεπι-
κοινωνιών επισημαίνουν πως από μία
ενδεχόμενη συνεργασία του ΟΤΕ με
τη Forthnet, θα προέκυπτε το μεγα-
λύτερο σχήμα της συγκεκριμένης αγο-
ράς, καθώς οι υπηρεσίες που θα προ-
σφέρονταν, θα εξασφάλιζαν πραγματικά
περιθώρια διαφοροποίησης. 
Η Forthnet, αξίζει να σημειωθεί, πως
μέσω της NOVA, είναι ο μεγαλύτερος
«παίκτης» στην αγορά τηλεοπτικού
συνδρομητικού περιεχομένου, ενώ τα
συνδυαστικά πακέτα που προσφέρει,
μαζί με internet και σταθερή τηλεφωνία,
έχουν αυξήσει τα μερίδια αγοράς της. 
Επισημαίνεται, πάντως, πως στο εξω-
τερικό ανάλογες κινήσεις συγχωνεύ-
σεων και εξαγορών είναι συνηθισμένες. 

Το «μπαλάκι» στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Οι κινήσεις των Vodafone και Wind,
σε περίπτωση που πράγματι εξαγοραστεί
είτε ολόκληρη η Forthnet είτε η δρα-
στηριότητα της NOVA από τον ΟΤΕ,
αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό, γιατί μέσω της συγχώνευσης, η
Forthnet θα περάσει στα χέρια του
μεγαλύτερου «παίκτη» του κλάδου.
Που σημαίνει πως οι δύο αντίπαλοι
(Vodafone καιWind) θα πρέπει να
«στήσουν» από την αρχή τον αντα-
γωνισμό. 
Όπως και να ’χει, τον τελευταίο λόγο
έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ακόμα
και αύριο το deal να «κλειδώσει», το
ζητούμενο είναι να λάβει το «πράσινο
φως» από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, η
οποία σημειωτέον
είχε φέρει ενστά-
σεις για το «γά-
μο» Aegean-
Olympic Air. 
Την ίδια ώρα,
πάντως, ουδέτε-
ρη στάση -τουλά-
χιστον προς το πα-
ρόν- κρατά η Emirates
International Telecommunications,
η οποία διατηρεί ποσοστό 44% στην
Forthnet. 
Επισημαίνεται ότι πρώτη στο μετοχικό
κεφάλαιο της Forthnet μπήκε η Wind,
ενώ ακολούθησε η Vodafone. Η πρώτη
ελέγχει το 33% και η δεύτερη το
6,5% και πριν από δύο εβδομάδες
η Vodafone απέκτησε δικαίωμα
προαίρεσης για την απόκτηση
ενός ποσοστού 13,75%, ώστε
όταν εξασκηθεί να έχουν η
καθεμία από 19,75%.
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4 Σημάδια ανάκαμψης

Αλλάζουν τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά τηλεπι-
κοινωνιών, η οποία θεωρείται από τις πλέον κατα-
κερματισμένες. Ο ΟΤΕ προχωρεί σε κίνηση-ματ, διεκ-
δικώντας ξεκάθαρα τη Forthnet και στέλνοντας ηχηρό
μήνυμα πως τα σχήματα του κλάδου, τα οποία θα
επιβιώσουν, είναι εκείνα που θα ακολουθήσουν την
πεπατημένη… των συνεργειών και συγχωνεύσεων.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ (malainou@xrimaonline.gr)

Ο ΟΤΕ διεκδικεί τη Forthnet



Εγκρίνοντας πλέον τη βρετανική
λιτότητα, η Λαγκάρντ εξέφρασε
την εμπιστοσύνη της για την
οικονομική προοπτική της χώ-

ρας. Η απολογία της είναι χωρίς αμ-
φιβολία πρωτοφανής και θαρραλέα.
Σύμφωνα με τον Ασόκα Μόντι, όμως,
καθηγητή διεθνούς οικονομικής πο-
λιτικής στο Πρίνστον και πρώην υπο-
διευθυντή του ΔΝΤ, η υποχώρηση στις
πιέσεις της Βρετανίας πλήττει την ανε-
ξαρτησία του Ταμείου. 
Το τελευταίο απέφυγε να αναλάβει τις
ευθύνες του σε πολύ σοβαρότερες
περιπτώσεις, όπως όταν απέτυχε να
προβλέψει τη μεγάλη κρίση του Μεξικού
την περίοδο 1994-1995 ή τον κίνδυνο
κατάρρευσης του παγκόσμιου χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος, το 2008. 
Δεδομένου ότι το ΔΝΤ είναι ο θεματο-
φύλακας της οικονομικής σταθερότητας
του πλανήτη, η ανικανότητά του να
προβλέψει και να αποτρέψει συνιστά
πολύ σοβαρότερο παράπτωμα από τη
θέση του για τη λιτότητα στη Βρετανία.
Για τα λάθη του παρελθόντος, που
έβλαψαν πολύ κόσμο, το Ταμείο δεν
έχει απολογηθεί ποτέ. 
Σε μια ομιλία που εκφώνησε το Σε-
πτέμβριο του 2003 στην Κουάλα Λουμ-
πούρ, ο πρώην γενικός διευθυντής
του ΔΝΤ, Χορστ Κέλερ, αναγνώρισε
ότι οι προσωρινοί έλεγχοι των κεφα-
λαίων μπορούν να παράσχουν μεγα-
λύτερη ευλυγισία απέναντι στην είσοδο
κεφαλαίων από τον υπόλοιπο κόσμο.
Ομολόγησε, έτσι, εμμέσως ότι το ΔΝΤ
κακώς επέκρινε τη Μαλαισία όταν
επέβαλε τέτοιους ελέγχους στη διάρκεια
της ασιατικής κρίσης, το 1997-1998.
Η χώρα αυτή επέλεξε να μη ζητήσει
τη βοήθεια του ΔΝΤ και τα έβγαλε
πέρα εξίσου καλά με χώρες που έκαναν

το αντίθετο. Η επιβολή ελέγχων στα
κεφάλαια από τη Μαλαισία ήταν μια
αμφιλεγόμενη απόφαση. Ενώ το ΔΝΤ
διαφωνούσε, εξέχοντες οικονομολόγοι,
όπως ο Πολ Κρούγκμαν, εξέφραζαν
τη συμφωνία τους. Στην ομιλία του, ο
Κέλερ είπε ότι έλαβε υπόψη του αυτό
το στοιχείο και θα το ενσωματώσει
στις επόμενες οδηγίες του. 

Η εμμονή με τη λιτότητα
Στη σημερινή κρίση, οι οικονομολόγοι
επιβεβαίωσαν αυτό που προβλέπουν
τα εγχειρίδια οικονομίας: όσο πιο
σοβαρή είναι η λιτότητα, τόσο ισχυ-
ρότερο είναι το φρένο στην ανάπτυξη.
Δύο οργανισμοί, όμως, που εδρεύουν
στην Ευρώπη είχαν αντίθετη άποψη:
ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πί-
στευαν στις μαγικές ιδιότητες της λι-
τότητας. 
Κι όμως, μεταξύ των οικονομιών του
G7, μόνο η Ιταλία πήγε χειρότερα από
τη Βρετανία. Το ΑΕΠ της τελευταίας
μόλις και μετά βίας επέστρεψε στα
επίπεδα του 2008, εμφανίζοντας κα-
θυστέρηση ακόμη και σε σχέση με τη

Γαλλία. Το γεγονός αυτό είναι ακόμη
πιο εντυπωσιακό, αν λάβει κανείς
υπόψη ότι η κρίση στη Βρετανία ήταν
μάλλον ήπια. Η ανάκαμψη θα έπρεπε,
λοιπόν, να είναι ταχεία, αλλά η ανώφελη
λιτότητα που ακολούθησε η κυβέρνηση

Κάμερον την εμπόδισε. Το ΔΝΤ είχε,
λοιπόν, άδικο διπλά. Το να αμφισβητείς
μια επιστημονική απόδειξη είναι έτσι
κι αλλιώς κακή ιδέα, γίνεται όμως
ακόμη χειρότερη όταν είσαι μια ορ-
γάνωση που στηρίζεται στην αξιοπιστία

της. Και το να επιδοκιμάζεις μια λαν-
θασμένη πολιτική δείχνει ότι υπακούεις
σε έναν από τους βασικούς σου μετό-
χους. Προκύπτει, λοιπόν, ένα θεμε-
λιώδες ερώτημα: για ποιούς λόγους
και για ποιόν υπάρχει το ΔΝΤ; 
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Στο μάτι του κυκλώνα το ΔΝΤ
«Πρέπει να πέσω στα γόνατα;» ρώτησε η Κριστίν Λαγκάρντ τον
Άντριου Μαρ, δημοσιογράφο του BBC. Η διευθύντρια του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου εξέφρασε με τον τρόπο αυτό τη λύπη της
για τις λανθασμένες προβλέψεις του ΔΝΤ σχετικά με τα πρόσφατα
οικονομικά αποτελέσματα της Βρετανίας, καθώς και για την
κριτική που άσκησε το Ταμείο κατά του πρωθυπουργού Ντέιβιντ
Κάμερον και της δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί. 

4 Αλλαγές με… οδηγό την περίπτωση της Ελλάδας

Από την εφημερίδα 

Την εξεύρεση νέου τρόπου δανεισμού
για τις χρεωμένες χώρες μελετά πλέον
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με βα-
σικό σημείο την αναγκαιότητα για εξα-
σφάλιση βιωσιμότητας του χρέους αυ-
τών των χωρών. Στην πρόταση μελε-
τώνται οι μέθοδοι, με τις οποίες θα
αντιμετωπίζονται οι ιδιώτες ομολογι-
ούχοι όταν τίθενται σε εφαρμογή προ-
γράμματα διάσωσης. Σύμφωνα με τη
μελέτη, σε περίπτωση που απαιτείται
αναδιάρθρωση του χρέους, η προσέγ-
γιση αυτή επιδεινώνει απλώς τα προ-

βλήματα για το μέλος (δανειζόμενο)
και τοποθετεί τους πόρους του ΔΝΤ σε
μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Μεταξύ άλλων μελετήθηκαν και οι πε-
ριπτώσεις που μια χώρα-μέλος του
ΔΝΤ έχει απολέσει την πρόσβαση στην
αγορά και το χρέος της εκτιμάται να
είναι βιώσιμο, αλλά όχι με μεγάλη πι-
θανότητα. 
«Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προ-
σπαθεί να αντλήσει διδάγματα από τα
προγράμματα διάσωσης των υπερχρε-
ωμένων χωρών της Ευρωζώνης και

ιδίως της Ελλάδας, η οποία το 2012
προχώρησε στη μεγαλύτερη αναδιάρ-
θρωση κρατικού χρέους στην ιστορία»,
τονίζει σε άρθρο του το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Bloomberg, προσθέτει, δε,
ότι «το ΔΝΤ εξετάζει τη δημιουργία
ενός νέου τρόπου δανεισμού για τις
υπερχρεωμένες χώρες και την κατάρ-
γηση της εξαίρεσης στους υπάρχοντες
κανόνες δανεισμού, η οποία επέτρεψε
τον δανεισμό της Ελλάδας το 2010,
χωρίς να προηγηθεί η αναδιάρθρωση
του χρέους της».

Στη σημερινή κρίση,
οι οικονομολόγοι
επιβεβαίωσαν αυτό
που προβλέπουν 
τα εγχειρίδια
οικονομίας: όσο 
πιο σοβαρή είναι 
η λιτότητα, τόσο
ισχυρότερο είναι το
φρένο στην ανάπτυξη 



A
πό δυο χωριά χωριάτες έχουν
γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι
του Αλέξη Τσίπρα με εκείνους
του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Τη νέα ανάφλεξη έχουν προκαλέσει οι
πληροφορίες που αναφέρουν ότι εντός
του Ιουλίου ανακοινώνονται προσχω-
ρήσεις τεσσάρων πρώην βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ΔΗΜΑΡ στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η «κόκκινη γραμμή» που έχει βάλει η
Αριστερή Πρωτοβουλία του κ. Λαφαζάνη

–η οποία διαμηνύει ότι δεν πρέπει να
δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όσους έχουν ψηφίσει
τα μνημόνια–, εκτός από τις εσωκομ-
ματικές τριβές χαλάει και τους σχεδια-
σμούς του Αλέξη Τσίπρα για τη διεύρυνση
του ΣΥΡΙΖΑ, που στόχο έχει και να στα-
ματήσει τα κυβερνητικά σχέδια για την
εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.
Γιατί μπορεί η πρόταση της Αριστερής
Πρωτοβουλίας να μειοψήφησε στην
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η
οποία αποδέχθηκε την πρόταση Τσίπρα

για πολιτικά ανοίγματα και εντός Βουλής,
ωστόσο την αντίληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
πρέπει να μαζέψει «κάθε αποτυχημένο
ρετάλι», όπως γλαφυρά είπε κάποιος
στέλεχος του κόμματος, τη συμμερίζονται
ακόμα και κάποιοι προεδρικοί. Για την
ώρα, ως πρώτο κρας-τεστ αντιμετωπίζουν
στην Κουμουνδούρου το προσκλητήριο
σε όλους τους βουλευτές για «αντάρτικο»
στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ. Μια δοκιμή
ίσως πείσει για το ποιά πρέπει να είναι
η συνέχεια…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ
Αρνητικός στο άνοιγμα Τσίπρα σε άλλους πο-
λιτικούς χώρους, εντός Βουλής, εμφανίστηκε
ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να
πορευθεί με την κοινωνία και τον κόσμο.
Άλλος ένας στη λίστα…

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στο Μαξίμου
για τον πρώην γενικό γραμματέα εσόδων, με
αφορμή όσα είπε στο Bloomberg για τους
λόγους της απομάκρυνσής του, που σύμφωνα
με το διεθνές δίκτυο σχετίζονται με φορολογικούς
ελέγχους πλουσίων...
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Μια δοκιμή θα τους πείσει 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Η διάδοχος του Χάρη Θεοχάρη στην Γ.Γ. Εσόδων δείχνει να έχει όλα τα –τυπικά– προσόντα
για να πετύχει. Μένει να δούμε και την ουσία τώρα… 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Τις ευχαριστίες της στον κορυφαίο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος πανηγύρισε δημοσίως
τη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας στους «16» του Μουντιάλ, έστειλε η υπουργός Τουρισμού.
Ζούμε το μύθο μας… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
«Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Σαμαράς έβαλε το γκολ, μη μπερδεύεστε!» σχολίασε στο twitter ο πρώην
υπουργός, δείχνοντας τις διαθέσεις του έναντι του Μαξίμου…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ
Και ο βουλευτής της Ν.Δ. μπήκε στο «κίνημα» που έχει δημιουργηθεί στα social media, γράφοντας
στο twitter: «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει – όχι στον Κατσουράνη». Και προπονητής… 

Πόσες χαρές μας έχουν δώσει!
Πόσες! Και συνεχίζουν κι

εκεί που νομίζεις για ένα λεπτό
ότι δεν... πανηγύρια, ανατροπές,
επίδειξη ψυχής – μέταλλο. Δεν
θα ξεχάσω ποτέ το καλοκαίρι
εκείνο του 2004, όταν όλοι,
μετά τον τελικό στην Πορτογαλία,
χαμογελούσαν. 
Ήμασταν όλοι αγνώριστοι,
άλλοι άνθρωποι, περπατούσαμε
στο δρόμο και χαμογελούσαμε...
Και πόσες προκρίσεις ακολού-
θησαν, πόσες νίκες. Πολλές
είναι η αλήθεια. 
Δεν μπορούμε παρά να χειρο-
κροτήσουμε τα παιδιά της Εθνι-
κής, ασχέτως του αποτελέσμα-
τος στον αγώνα με την Κόστα
Ρίκα. 
Η εθνική επιτυχία του 1987,
με την κατάκτηση του Eurobas-
ket από την παρέα του Νίκου
Γκάλη, δημιούργησε μια γενιά
αθλητών, που διψούσαν για
επιτυχίες και «μάτωναν» για
να φορέσουν τη φανέλα με το
εθνόσημο. Σε όλα τα αθλήματα,
ομαδικά και ατομικά, οι επιτυχίες
από τότε, διαδέχονται η μία
την άλλη. 
Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς;
Και φτάσαμε στο 2004, για να
κάνουμε το ακατόρθωτο. Και
λέω το ακατόρθωτο, διότι
ουδείς πίστευε το 2004 ότι η

Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου
θα επέστρεφε από την Πορ-
τογαλία με το τρόπαιο. Κι όμως,
το έκανε. Και το χάραμα της
Τετάρτης, σημείωσε ακόμα μια
επιτυχία: πέρασε στους 16 του
Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανοί-
γοντας μια νέα σελίδα. Φυσικά,
είναι υπολογίσιμη, αλλά πήγε
ένα βήμα πιο πέρα. Και ποιος
ξέρει τί θα γίνει στο παιχνίδι
με την Κόστα Ρίκα. 
Όπως και να έχει, τα κατάφερε
να προκριθεί, όταν ομάδες,
όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η
Αγγλία, δεν πέρασαν. Πλέον,
η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαί-
ρου, συγκαταλέγεται στις 16
καλύτερες του κόσμου. Αυτό
«κλείδωσε». 
Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια
υπέφερε. Και χρειαζόταν και
ακόμα χρειάζεται χαρές, που
του ανυψώνουν το ηθικό και
τον γεμίζουν ελπίδα. 
Οι παίκτες της Εθνικής μας
ομάδας, αλλά και όλοι οι Έλληνες
αθλητές το γνωρίζουν αυτό
και δίνουν τον καλύτερό τους
εαυτό. 
Ξέρουν ότι αγωνίζονται για
όλους μας. Και όταν έχουμε
αθλητές σαν αυτούς, δεν υπάρχει
λόγος να φοβόμαστε το αύριο,
καθώς σίγουρα θα είναι καλύ-
τερο. 

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

Συνεχίζουν 
ακάθεκτοι! 

Ένα ήσυχο μεσημέρι…
Ούτε ο ίδιος ο νέος διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος δεν πίστευε
ότι θα πέρναγε τόσο… χαλαρά τη
διαδικασία ακρόασής του από την
Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, αφού
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως,
είχαν προαναγγείλει σκληρή μάχη.
Ωστόσο, παρά την παρουσία του
Παναγιώτη Λαφαζάνη στη διαδικασία,

ο κ. Στουρνάρας πέρασε ένα μάλλον
ήσυχο μεσημέρι, καθώς είχε περάσει
πολύ πιο δύσκολες στιγμές από την
αξιωματική αντιπολίτευση, όταν
ήταν υπουργός Οικονομικών. Μπορεί
αυτό το «μαλάκωμα» του ΣΥΡΙΖΑ
να εμπεριέχει κάποιο μήνυμα; Θα
φανεί. Ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας, πάν-
τως, διεμήνυσε ότι θα είναι διοικητής
«υπεράνω επιδιώξεων και συμφε-
ρόντων». Κι αυτό θα φανεί… 

Πολύ κακό για το τίποτα 
Το «πολύ κακό για το τίποτα», μια
τακτική που βρίσκει συχνή εφαρμογή
στον πολιτικό και ιδιαίτερα στον
κοινοβουλευτικό βίο της χώρας,

επαναλήφθηκε με αφορμή τη συ-
ζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου
για το νέο χωροταξικό σχέδιο στο
Α’ Θερινό Τμήμα της Βουλής, με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος (σε
μία δηλαδή συνεδρίαση). Ο ΣΥΡΙΖΑ,
δια του κοινοβουλευτικού εκπρο-
σώπου του, Παναγιώτη Λαφαζάνη,
ξεσήκωσε τον κόσμο, κάνοντας
λόγο για «εκτροπή», καθώς κατήγγειλε



Σ
το ιδρυτικό συνέδριο του Ποταμιού, που
βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες Παρασκευή
στο Λαύριο, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον
της Κεντροαριστεράς –και όχι μόνο. Με τον

ΣΥΡΙΖΑ να εκτοξεύει φαρμακερά βέλη εναντίον του
νέου πολιτικού σχηματισμού και του επικεφαλής
του, Σταύρου Θεοδωράκη, με τη ΔΗΜΑΡ να φοβάται
διαρροή στελεχών της προς το Ποτάμι και με το
ΠΑΣΟΚ να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την πορεία
του νέου εγχειρήματος, προσβλέποντας σε μελλοντική
συνεργασία, οι αποφάσεις του Συνεδρίου αναμένεται
να δώσουν τροφή για συζήτηση –και ίσως διεργα-

σίες– το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος ο
Σταύρος Θεοδωράκης περιέγραψε
τους στόχους του, λέγοντας: «Αν
έχω 5% ή 6% θα είμαι ουρά. Εάν
ένας τέτοιος φορέας έχει 12%
και ο κυβερνήτης (το πρώτο κόμ-
μα) έχει 25% ή 27%, θα υπάρχει
ουρά; Όχι, θα υπάρχει ουσιαστικά
συγκυβέρνηση». Άλλωστε, όπως
δήλωσε, επέλεξε να γίνει το συ-
νέδριο στο Λαύριο, για να δώσει έμ-
φαση στο… αύριο. Ιδού η Ρόδος, λοιπόν! 

Την ηρεμία που επικρατεί λίγο πριν ξεσπάσει η
καταιγίδα θυμίζει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο

ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο των τελευταίων δια-
φοροποιήσεων υπουργών και στελεχών του

κόμματος και μετά την «πυροσβεστική»
παρέμβαση Βενιζέλου, ο οποίος προσπαθεί

να λειτουργήσει ως «φίλτρο» για να
μην προκαλούν οι όποιες «παραφω-

νίες» προβλήματα στη λειτουργία
της κυβέρνησης. Στη Χαριλάου
Τρικούπη δεν έχουν ψευδαισθήσεις:

γνωρίζουν ότι το εσωκομματικό
κλίμα, με στελέχη να αμφισβητούν

τόσο τη συμμετοχή στην κυβέρνηση όσο

και τον ίδιο τον πρόεδρο Ευ. Βενιζέλο, δεν επιτρέπει
στο Κίνημα –και κατ’ επέκταση στην κυβέρνηση – να
πάει μακριά, αν δεν μεσολαβήσουν θετικές εξελίξεις
σε κρίσιμα μέτωπα, όπως η εφαρμογή πολιτικών ανα-
κούφισης για όσους έχουν ανάγκη, η συμφωνία με
τους δανειστές για το χρέος, αλλά και η εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο, πάντως,
εξελίσσεται σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης
–ιδιαίτερα Ν.Δ.– και ΣΥΡΙΖΑ, με ορατό τον κίνδυνο
ακραίας πόλωσης που απειλεί να συνθλίψει τα μικρότερα
κόμματα της Βουλής. Αυτός ο κίνδυνος φοβίζει και
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που θεωρούν ότι το κόμμα
λειτουργεί ως «ουρά» του Αντώνη Σαμαρά και θα το
πληρώσει στις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές…

QUIZ: 
Ποιός διευθυντής γραφεί-

ου υπουργού, που αποχώρησε
από την κυβέρνηση, διέδιδε
ότι θα αναλάβει τη δι-
εύθυνση και σε νε-

οεισερχόμενο
υπουργό; 
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Το διχασμένο και ζαλισμένο πο-
λιτικό σύστημα της χώρας μοιάζει

να μην έχει σαφή κατεύθυνση, ούτε
για τον εαυτό του ούτε για τη χώρα.
Για μια ακόμα φορά είμαστε μάρτυρες
του ίδιου κακοπαιγμένου παιχνιδιού,
από τη μια των «καλών πολιτικών»
που παλεύουν για το καλό των πο-
λιτών και από την άλλη των «κακών
δανειστών» που θέλουν να μας
πιουν το αίμα. Ακόμα, δηλαδή, δεν
έχει δοθεί πειστική απάντηση ούτε
στους ίδιους τους κυβερνώντες,
αλλά ούτε στους υποστηρικτές τους,
διαμορφωτές της κοινής γνώμης,
για το αν η παρέμβαση των ξένων,
που ζητήσαμε λίγο πριν κηρύξουμε
αναγκαστική στάση πληρωμών,
ήταν σωτήρια ή καταστροφική. Και
κανένας δεν απαντά σοβαρά στο
καθοριστικό ερώτημα: τί θα γινόταν
αν η χώρα δεν είχε λάβει αυτή την
βοήθεια; Γιατί οι απαντήσεις που
έχουν δοθεί έως σήμερα αγγίζουν
τα όρια της φαιδρότητας, καθώς
κινούνται από την ακρότητα ενός
νέου «δυστυχώς επτωχεύσαμεν»,
έως το άλλο άκρο του εκβιασμού
γενικότερης κατάρρευσης της ευ-
ρωζώνης, που θα μας έκανε κυ-
ριολεκτικά αποδιοπομπαίο τράγο
της παγκόσμιας κοινότητας. Τί βλέ-
πουμε λοιπόν; Από πλευράς συγ-
κυβέρνησης το παιχνίδι της κοι-
νωνικής ευαισθησίας απέναντι στην
εφαρμογή των προαπαιτούμενων
που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Υπάρ-
χουν βέβαια και εκείνοι που έρχονται

σε καθημερινή επαφή με τους Ευ-
ρωπαίους , όπως το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης, που μετα-
φέρουν τις διαβεβαιώσεις ότι όλα
τα συμφωνηθέντα θα υλοποιηθούν
και πως οι λαϊκιστικές κορώνες γί-
νονται για την τιμή των όπλων.
Γεγονός είναι πως το κλίμα χαλα-
ρότητας που εμφανίζει για μια
ακόμα φορά η κυβέρνηση έχει ανη-
συχήσει περισσότερο και από τους
Τροϊκανούς, τους ίδιους τους πολίτες.
Όπως είπε ο Γκίκας Χαρδούβελης
στο τελευταίο Ecofin, οι Έλληνες
που έχουν πλέον συνειδητοποιήσει
ότι οι μέρες της εύκολης ευημερίας
έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί, πε-
ριμένουν χειροπιαστά αποτελέσματα
από τις θυσίες τους. Αν όντως, όπως
μας διαβεβαιώνουν, η χώρα βγήκε
οριστικά από τη ζώνη του κινδύνου,
το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η
ενωμένη παρουσία του πολιτικού
συστήματος, στην καθοριστική για
το μέλλον της διαπραγμάτευση του
χρέους. Και προς αυτή την κατεύ-
θυνση πρέπει να κινηθεί και η αξιω-
ματική αντιπολίτευση, που μέχρι
σήμερα κινείται στην τετριμμένη
οδό της ανέξοδης σκανδαλολογίας
εντυπώσεων: να σχηματίσουν από
κοινού ένα συνολικό εθνικό σχέδιο
που θα βάλει τις βάσεις για μια
πραγματικά νέα Ελλάδα. Αλλά δυ-
στυχώς για να γίνει κάτι τέτοιο, ρε-
αλιστικό και υλοποιήσιμο θα πρέπει
το πολιτικό σύστημα να συμφωνήσει
κατ’ αρχήν για τα αυτονόητα.

Πολιτικό σύστημα 
σε αφασία
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
Τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ προτείνουν
κάποιες πλευρές ως επικεφαλής μιας κίνησης
ανασυγκρότησης του Κινήματος, στο πλαίσιο
των έντονων διεργασιών που είναι σε εξέλιξη
στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο ίδιος για
την ώρα απλώς ακούει… 

Περιμένοντας την «καταιγίδα»

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Άπαιχτος ο Άδωνις: Δεν έχασε χρόνο για να
περάσει πολιτικά μηνύματα με αφορμή τη
νίκη της Εθνικής μας και την πρόκριση στους
«16» του Μουντιάλ, γράφοντας στο twitter:
«Ο Σαμαράς έσωσε την Ελλάδα στο παρά ένα.
Σας θυμίζει κάτι; Ελλαδάρα». 

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)

ότι δεν θα υπήρχε επαρκής χρόνος
για τη συζήτηση. Ωστόσο, η συνε-
δρίαση διήρκεσε μόλις 5 ώρες, αντί
για 10 που είχε προγραμματιστεί,
καθώς δεν υπήρχαν ομιλητές! Είπαμε,
πολύ κακό για το τίποτα…

Σύρριζα από την 
Κεντροδεξιά… 

«Τη νέα μεγάλη πατριωτική και δη-
μοκρατική συμμαχία» ξεκινούν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου
Καμμένου και το Χριστιανοδημο-
κρατικό Κόμμα του Νίκου Νικολό-
πουλου, που επισφράγισαν τη συ-
νεργασία τους, με στόχο, όπως είχε
πει ο δεύτερος, να φτιάξουν «το

ΣΥΡΙΖΑ της Κεντροδεξιάς». Με τους
ΑΝ.ΕΛ. να φυλλοροούν και τον κ.
Νικολόπουλο να συνεχίζει το ταξίδι
της αναζήτησης πολιτικής στέγης,
μετά την αποτυχημένη συμμετοχή
του στις ευρωεκλογές υπό την ομ-
πρέλα της Ένωσης για την Πατρίδα
και το Λαό, του Βύρωνα Πολύδωρα,
ήδη κάποιοι μετρούν αντίστροφα
για την εξέλιξη του νέου «γάμου». 

Στο Λαύριο για το… αύριο



δηλαδή κατά μέσο όρο κατά
200 ευρώ οι αποδοχές των νε-
οεισερχομένων. 
Από την κυβέρνηση διαρρέεται
ότι ναι μεν θα υπάρξουν μειώσεις
στους υπαλλήλους «χαμηλών
προσόντων», αυτές ωστόσο δεν
θα είναι τόσο μεγάλες, ώστε να
φτάσουν οι αρχικοί μισθοί στα
επίπεδα του ιδιωτικού τομέα,
καθώς, όπως χαρακτηριστικά
λέγεται, ένα τέτοιο μέτρο δεν
πρόκειται να περάσει από τη
Βουλή. 

«Τρύπα» 1 δισ. 
λόγω δικαστικών
αποφάσεων
Την ίδια ώρα τρέχουν και δεν
προλαβαίνουν στην κυβέρνηση
και στο οικονομικό επιτελείο,
μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, που
κρίνει αντισυνταγματικές τις πε-
ρικοπές που έγιναν στα ειδικά
μισθολόγια. 
Το υπουργείο Οικονομικών το-
νίζει πως θα εφαρμόσει τις απο-
φάσεις των δικαστηρίων, αλλά
έτσι δημιουργούνται σημαντικές
«τρύπες» στον προϋπολογισμό. 
Αμέσως μια μέρα μετά την από-
φαση του ΣτΕ, που έκρινε πα-
ράνομες τις μειώσεις στους δι-

καστικούς, στη Βουλή κατατέθηκε
τροπολογία, σύμφωνα με την
οποία αυξάνονται οι μισθοί τους. 
Η δικαστική όμως απόφαση είναι
μάλλον… ο ασκός του Αιόλου.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επαγ-
γελματικοί κλάδοι, οι οποίοι
έχουν προσφύγει εναντίον των
μέτρων που έχει λάβει η κυ-
βέρνηση. Και στο υπουργείο Οι-
κονομικών επιδίδονται σε αγώνα
δρόμου για να βρουν περίπου
1 δισ. για να το επιστρέψουν
στους εργαζόμενους των ειδικών
μισθολογίων. 
Και φυσικά όλα αυτά γίνονται
στη σκιά των προσπαθειών για
εκπλήρωση όλων των προαπαι-
τούμενων, προκειμένου να εκτα-
μιευτούν οι δύο δόσεις του κα-
λοκαιριού ύψους 2 δισ. ευρώ. 
Τώρα, πάντως, η έκδοση ενός
ομολόγου μέσα στους επόμενους
δυο μήνες γίνεται επιτακτική
ανάγκη. 
Τροπολογία-συμμόρφωση με
την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που δικαιώνει τους
δικαστικούς, όσον αφορά τις
μειώσεις μισθών τους, κατέθεσε
η κυβέρνηση στη Βουλή. 
Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, 

αυξάνει
το βασικό μι-
σθό του ειρηνοδίκη
Δ’ Τάξης από 1.369 ευρώ σε
1.488 ευρώ, του πρωτοδίκη από
1.778 ευρώ σε 2.067 ευρώ, του
προέδρου πρωτοδικείου από
2.009 ευρώ σε 2.480 ευρώ, του
αεροπαγίτη από 2.525 ευρώ σε
3.307 ευρώ, του αντιπροέδρου
από 2.880 ευρώ σε 3.721 ευρώ
και του προέδρου του Αρείου
Πάγου από 3.023 ευρώ σε 4.134
ευρώ. 
Επίσης, αυξάνεται το επίδομα
για τη δημιουργία και ενημέρωση
βιβλιοθήκης από περίπου 130
ευρώ έως 188 ευρώ, ανάλογα
με το βαθμό, ενώ μεταξύ άλλων,

η αύξηση των βασικών μισθών
θα συμπαρασύρει αυξητικά και
το ποσό του επιδόματος του
χρόνου υπηρεσίας, το οποίο
υπολογίζεται σε ποσοστό μέχρι
60%, επί του βασικού μισθού.
Η μέση τιμή αύξησης του επι-
δόματος θα είναι της τάξης πε-
ρίπου του 20%. 
Παράλληλα, θα αναπροσαρμο-
στούν αυτόματα οι συντάξεις
περίπου 2.469 πρώην δικαστι-
κών και για το χρονικό διάστημα
από 1-8-2012 μέχρι την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του υπό
ψήφιση σχεδίου νόμου, οι κα-
ταβαλλόμενες διαφορές θα ορι-
στούν από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία σχετικά με τον χρόνο πλη-
ρωμής τους. 
Το ύψος της ετήσιας δαπάνης
από την εφαρμογή της προτει-
νόμενης τροπολογίας, υπολο-
γίζεται σε 170 εκατ. ευρώ. 
Την ίδια ώρα να καταψηφίσουν

την τροπο-

λογία για τη μισθολογική απο-
κατάσταση των δικαστικών λει-
τουργών απειλούν πέντε βου-
λευτές της Ν.Δ. 
Ως προϋπόθεση, ως κόκκινη
γραμμή για να εγκρίνουν την
τροπολογία δεν είναι άλλο από
την αποκατάσταση των μισθο-
λογικών αδικιών στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων και
στους ένστολους των Σωμάτων
Ασφαλείας. 
Την κοινή δήλωση υπογράφουν
οι Ηλ. Βλαχογιάννης, Ι. Τζαμτζής,
Θ. Σολδάτος, Π. Βογιατζής και
Δ. Κυριαζίδης. 

ΥΠΟΙΚ: Μόνο όσοι
προσέφυγαν στο ΣτΕ
ωφελούνται
Δείγμα γραφής για το πώς σκο-
πεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα
ζητήματα το υπουργείο, αποτελεί
το έγγραφο της Διεύθυνσης
Φορολογίας Εισοδήματος του
υπουργείου Οικονομικών, με
το οποίο προαναγγέλλεται η
μη καθολική συμμόρφωση με
δύο αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας που έκριναν
αντισυνταγματικές τις διατάξεις
για τη φορολόγηση του επιδό-
ματος βιβλιοθήκης των πανε-
πιστημιακών και του επιδόματος
αλλοδαπής των πολιτικών
υπαλλήλων του Δημοσίου. 
Ανάλογες περιπτώσεις Ανωτάτων

Δικαστηρίων είναι αυτές με τις
οποίες κρίθηκαν αντισυνταγμα-
τικές οι διατάξεις για το «χαράτσι»
στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ και
για τη φορολόγηση της πάγιας
αποζημίωσης των δικαστικών
λειτουργών. 
Στο έγγραφο της Διεύθυνσης
Φορολογίας Εισοδήματος του
υπουργείου Οικονομικών επι-
σημαίνεται μεν ότι «η διοίκηση
του υπουργείου Οικονομικών
είναι υποχρεωμένη από το Σύν-
ταγμα να συμμορφώνεται με τις
ακυρωτικές αποφάσεις του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας», δι-
ευκρινίζεται, όμως, ότι «όσον
αφορά τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, που
εκδίδονται κατά την αναιρετική
διαδικασία, αυτές ισχύουν μεταξύ
των διαδίκων και εφαρμόζονται
από τα αρμόδια όργανα του
υπουργείου Οικονομικών». Κα-
ταλήγει, δε, στο συμπέρασμα
ότι οι αποφάσεις 29/2014 και
1840/2013 του ΣτΕ (αφορούν
στην πάγια αποζημίωση βιβλιο-
θήκης των πανεπιστημιακών και
το επίδομα αλλοδαπής των δη-
μοσίων υπαλλήλων), ως αναι-
ρετικές «αναφέρονται σε συγ-
κεκριμένους φορολογούμενους
και δίνουν λύσεις σε συγκεκρι-
μένες υποθέσεις, χωρίς να υπο-
χρεώνουν τη διοίκηση του υπουρ-
γείου Οικονομικών σε γενική
αποδοχή τους». 
Αυτό σημαίνει ότι οι επίμαχες
αποφάσεις του ΣτΕ δεν θα εφαρ-
μοστούν για το σύνολο του Δι-
δακτικού και Ερευνητικού Προ-
σωπικού των ΑΕΙ και για το σύ-
νολο των δημοσίων υπαλλήλων,
αλλά μόνο για όσους προσέφυγαν
αρχικά και δικαιώθηκαν με τις
τελικές αναιρετικές αποφάσεις. 
Έτσι, για όσους πανεπιστημια-
κούς δεν προσέφυγαν στη Δι-
καιοσύνη, η πάγια μηνιαία απο-
ζημίωση για δημιουργία και
ενημέρωση βιβλιοθήκης θα
εξακολουθεί να υπόκειται σε
φόρο εισοδήματος με συντε-
λεστές από 22% έως 42%. 
Το ίδιο θα συμβεί και για όσους
δημοσίους υπαλλήλους δεν προ-
σέφυγαν στη δικαιοσύνη για να
διεκδικήσουν το αφορολόγητο
του επιδόματος αλλοδαπής.
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M
ειώσεις έρχονται και
για τους μισθούς των
υπαλλήλων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαί-

δευσης, που αποτελούν το 35%
των εργαζομένων στο δημόσιο
και ο εισαγωγικός τους μισθός
σήμερα φθάνει στα 858 ευρώ.
Αντίθετα, αυξήσεις αναμένονται
για δασκάλους, καθηγητές και
νοσηλευτές υγείας, καθώς και
για τους αποφοίτους των ΑΕΙ, ενώ
η επαναφορά του ετήσιου μπόνους
θα ισχύσει μόνο για τους παρα-
γωγικούς υπαλλήλους. 
Την άποψη ότι πράγματι εξετά-
ζονται σενάρια για αυξομειώσεις
μισθών στο δημόσιο στο πλαίσιο
της αξιολόγησης εξέφρασε ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Είπε πάντως ότι η «ψαλίδα»
μισθού μεταξύ του νέο-εισερχό-
μενου υπάλληλου και του γενικού
διευθυντή είναι πολύ μικρή. 
Το σχέδιο της κυβέρνησης προ-

βλέπει τη δημιουργία ενός ειδικού
μισθολογίου για τους εργαζόμε-
νους στους τομείς της Υγείας και
της Παιδείας και το νέο μισθολόγιο
θα φέρει μικρές αυξήσεις στους
μισθούς των εκπαιδευτικών, των
καθηγητών πανεπιστημίου και
των νοσηλευτών και αντίστοιχες
μειώσεις στους βασικούς μισθούς
των 204.414 υπαλλήλων δευ-
τεροβάθμιας και υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. 
Οι αποδοχές τους θα αυξηθούν
κατά ένα μικρό ποσό σε ό,τι αφορά
τον βασικό μισθό. Η αύξηση αυτή,
ωστόσο, θα υπολογίζεται σε όλα
τα μισθολογικά κλιμάκια και έτσι
θα ευνοηθούν όλοι. 
Οι αυξήσεις αφορούν σε 124.000
εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια
και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
σε περίπου 8.000 πανεπιστημια-
κούς και άλλες 8.000 νοσηλευτές. 
Η Τρόικα πιέζει οι μισθοί στο δη-
μόσιο να φτάσουν στα επίπεδα
του ιδιωτικού τομέα, να μειωθούν

Έκτακτη εισφορά: Ποιοί απαλλάσσονται
Τί πρέπει να γνωρίζουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ανάπηροι

και όσοι εισέπραξαν αποζημίωση απόλυσης και εφάπαξ 

Τις κατηγορίες των φορολογού-
μενων που απαλλάσσονται από
την έκτακτη εισφορά ,απαριθμεί
διευκρινιστική εγκύκλιος του
υπουργείου Οικονομικών, που εκ-
δόθηκε από ερωτήματα που υπο-
βλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην εγκύκλιο: 

1Για την ομοιόμορφη εφαρμογή
της απαλλαγής από την ειδική

εισφορά αλληλεγγύης σε όλες τις
κατηγορίες των ανέργων και για
λόγους ίσης φορολογικής μετα-
χείρισης, ζητήθηκαν και χορηγή-
θηκαν στη Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία
των μακροχρόνια ανέργων, που
είναι εγγεγραμμένοι κατά την 31η
Ιανουαρίου 2014 στους καταλόγους
των Ταμείων Ανεργίας, καθώς και
όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
κατά την ίδια ημερομηνία. 
Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται,
σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όσοι είναι
εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον
12 συνεχόμενους μήνες, δηλαδή
για το παρόν οικονομικό έτος πριν
και κατά την 31/01/2013. 
Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω
ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ορθώς

ενημερωμένα, οι φορολογούμενοι
δύνανται να προσέλθουν στην αρ-
μόδια ΔΟΥ μετά τη λήψη του εκ-
καθαριστικού σημειώματος και να
υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή
του ποσού. 
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να
απαλλαγεί ένας άνεργος από την
επιβολή της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για το οικονομικό έτος
2014, οι προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται αθροιστικά, είναι
οι εξής: 
α) Να λαμβάνει κατά την 31/

01/2014 επίδομα ανεργίας από
τον ΟΑΕΔ, το ΓΕΝΕ ή το ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ ή να είναι εγγεγραμμένος
στο μητρώο των ανέργων των
παραπάνω οργανισμών για του-
λάχιστον 12 συνεχόμενους μή-
νες, ούτως ώστε να χαρακτη-
ρίζεται μακροχρόνια άνεργος.
Στις περιπτώσεις αυτές προ-
σκομίζει βεβαίωση από τον εκά-
στοτε Οργανισμό. 

β) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν
έχει κατά το φορολογικό έτος
2014 πραγματικά εισοδήματα
που προέρχονται από Α΄, Γ, Δ΄,
Ε΄ και Ζ΄ πηγή (από ακίνητα,
κινητές αξίες, εμπορικές ή γε-

ωργικές επιχειρήσεις, ελευθέριο
επάγγελμα) και επιπλέον μέχρι
την ημερομηνία της αίτησης
ούτε από ΣΤ΄ πηγή (μισθωτές
υπηρεσίες). Το γεγονός αυτό
θα ελεγχθεί κατά την υποβολή
της φορολογικής δήλωσης του
φορολογικού έτους 2014 (που
θα υποβληθεί κατά το 2015). 

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια του
πραγματικού εισοδήματος, για τις
ανάγκες εφαρμογής αυτής της
εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται
τα εισοδήματα που προσδιορίζονται
με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες
διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

2Από την επιβολή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης εξαι-

ρούνται, για όλα τους τα εισοδήματα,
οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό
αναπηρίας από 80% και άνω, συ-
νεπώς και όσοι έχουν βαριά κινη-
τική αναπηρία 80% ακριβώς. Δι-
ευκρινίζεται, ωστόσο, ότι τα άτομα
με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς
εξαιρούνται μόνο από την εισφορά
και όχι από την επιβολή του φόρου
εισοδήματος. 
Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώ-
νεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον
φορολογούμενο, στην περίπτωση
19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας
της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους
κωδικούς 913-914. 

3Η αποζημίωση λόγω λύσης ερ-
γασιακής σχέσης, όπως επίσης

και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε.,
για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί
Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε.,
είναι ποσά που απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να δη-
λώνονται στους κωδικούς 657-
658 του Πίνακα 6 της δήλωσης,
προκειμένου κατά την εκκαθάριση
της φορολογικής δήλωσης να μην
υπολογιστεί εισφορά γι’ αυτά. 

4Τα εφάπαξ των ταμείων πρό-
νοιας και των ασφαλιστικών

οργανισμών πρέπει να δηλώνονται
στους κωδικούς 781-782 του πί-
νακα 6 και, καθόσον δεν αποτελούν
εισόδημα, επίσης δεν υπάγονται
σε εισφορά αλληλεγγύης.
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Έρχονται μισθοί δύο ταχυτήτων στο δημόσιο

Το νέο μισθολόγιο, που αναμένεται να
εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο στο Δημόσιο,
θα φέρει μισθούς δύο ταχυτήτων, καθώς 
οι υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
θα δουν μεγάλες μειώσεις της τάξεως 
του 30% στους μισθούς τους. Ο εισαγωγικός
μισθός από τα 780 ευρώ αναμένεται 
να προσεγγίσει τα επίπεδα του ιδιωτικού
τομέα, δηλαδή κοντά στα 580 ευρώ. 

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει 
τη δημιουργία ενός ειδικού μισθολογίου
για τους εργαζόμενους στους τομείς 
της Υγείας και της Παιδείας, ενώ το νέο
μισθολόγιο θα φέρει μικρές αυξήσεις
στους μισθούς των εκπαιδευτικών, 
των καθηγητών πανεπιστημίου και 
των νοσηλευτών και αντίστοιχες μειώσεις
στους βασικούς μισθούς 204.414
υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας 
και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο
Υποχρεωτικής Eκπαίδευσης 780 ευρώ
Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης 858 ευρώ
Τεχνολογικής Eκπαίδευσης 1.037 ευρώ
Πανεπιστημιακής Eκπαίδευσης 1.092 ευρώ
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Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία αυτά,
οι οικονομικές προοπτικές
στην Ευρώπη είναι πολύ πιο
θετικές σε σχέση με πέρυσι,

καθώς το 2013 η συγκεκριμένη έρευνα
αναφερόταν στη στασιμότητα που επι-
κρατούσε στους ρυθμούς ανάπτυξης
στην Ευρώπη, στην αύξηση της ανερ-
γίας και στις επώδυνες δημοσιονομικές
προσαρμογές, οι οποίες περιόριζαν
την αγοραστική δύναμη των επιχει-
ρήσεων, των καταναλωτών και των
κυβερνήσεων. 
Δώδεκα μήνες αργότερα, η εικόνα
είναι πιο... φωτεινή. Η Ευρώπη ανα-
μένεται να σημειώσει μέτρια ανάπτυξη
το 2014: τα επίπεδα της ανεργίας και
του χρέους μειώνονται, ενώ η κατα-
ναλωτική και η επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη αυξάνονται. Η αλλαγή είναι,
ίσως, πιο έντονα αισθητή στις χώρες
εκείνες που «χτυπήθηκαν» περισσό-
τερο από την κρίση. Η Ιρλανδία έχει
εξέλθει από το πρόγραμμα διάσωσης
και η αισιοδοξία των επιχειρήσεων
είναι στα ύψη. Η Πορτογαλία και η
Ισπανία εξέρχονται από την κρίση,
ενώ η Ελλάδα πληροί πλέον τα κριτήρια
για την τελευταία δόση του κεφαλαίου
διάσωσης και κατέγραψε φέτος πρω-
τογενές πλεόνασμα στον προοϋπο-
λογισμό. 
Παρά τις παραπάνω βελτιωμένες προ-

οπτικές, πάντως, παραμένουν ακόμη
αρκετές προκλήσεις για τους κατά
τόπους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.
Ο αποπληθωρισμός είναι μια βασική
ανησυχία, με το ποσοστό του πλη-
θωρισμού να πέφτει σε μόλις 0,5%
το Μάρτιο, πολύ χαμηλότερα από τον
στόχο του 2%. 
Το γεγονός αυτό υποδαυλίζει τους
φόβους για στασιμότητα ιαπωνικού
τύπου, καθώς οι επιχειρήσεις και οι
καταναλωτές καθυστερούν στις πλη-
ρωμές με την προσδοκία μείωσης
τιμών και τα δάνεια γίνονται πιο ακριβά
σε πραγματικούς όρους, ασκώντας
πίεση στην ικανότητα των χωρών να
εξυπηρετήσουν τα κύρια χρέη τους.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έχει λάβει μέτρα για να διευκολύνει
τις νομισματικές συνθήκες, ρίχνοντας
τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
0,25%, ενώ κάνει συζητήσεις σχετικά
με την εισαγωγή της «ποσοτικής χα-
λάρωσης». 
Ανησυχία προκαλούν, επίσης, οι προ-
οπτικές για τη Γαλλία και την Ιταλία.
Ενωμένες, οι δύο οικονομίες αποτελούν
το 38% της συνολικής παραγωγής
στην Ευρωζώνη, αλλά τα ποσοστά
ανάπτυξης και στις δύο χώρες ανα-
μένεται να κρατήσουν τον μέσο όρο
της περιοχής για τα επόμενα 2 χρόνια
αρκετά χαμηλά, με την πολιτική αβε-

βαιότητα να περιπλέκει τις προσπάθειες
για αναμόρφωση της αγοράς εργασίας
και προϊόντων.

«Αγκάθι» η ανεργία
Η ανεργία των νέων αποτελεί, επίσης,
σημαντικό κίνδυνο για τη μακροπρό-
θεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας,
με σχεδόν έναν στους τέσσερις νέους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητά
εργασία. Ο χρόνος που δαπανάται
εκτός εργασίας αποδυναμώνει την
παραγωγικότητα, καθώς οι βασικές
επιχειρηματικές δεξιότητες, η απα-
σχόληση και ενίοτε τα κίνητρα, εξα-
σθενούν. Οι νέοι είναι πολύ πιο πιθανό
να μάθουν νέες διαδικασίες και τεχνικές
πιο γρήγορα από τους μεγαλύτερους,
αλλά εάν παραμένουν απαθείς κατά
τη διάρκεια αυτών των «επιχειρηματικά
καθοριστικών» ετών, οι ευκαιρίες χά-
νονται.
Τα θέματα της αδυναμίας εύρεσης

εργασίας των νέων και της κοινωνικής
αναταραχής φαίνεται να κυριαρχούν
στα κόμματα της Δεξιάς, τα οποία τεί-
νουν να υποστηρίζουν πιο χαλαρούς
ευρωπαϊκούς δεσμούς, στις επερχό-
μενες βουλευτικές εκλογές. Πράγματι,
η αύξηση του εθνικιστικού συναισθή-
ματος είναι εμφανής στην Ευρώπη,
με τη Σκωτία να ψηφίζει για το εάν
θα παραμείνει κομμάτι του Ηνωμένου
Βασιλείου, μέσα στο 2014. Την ίδια
στιγμή, η Καταλονία πιέζει για δημο-
ψήφισμα, η απόσχιση του Κοσσόβου
δεν έχει λυθεί ακόμη και το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι πιθανό να πραγματο-
ποιήσει δημοψήφισμα σχετικά με τη
συμμετοχή του στην ΕΕ μέχρι το 2017. 
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί
και η ενεργειακή και γεωπολιτική
αβεβαιότητα, ως αποτέλεσμα της προ-
σάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσία,
και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι προ-
οπτικές των επιχειρήσεων παραμένουν
σε επικίνδυνη ισορροπία. Παρ’ όλα
αυτά, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις
σχετικά με τη λογιστική στην ΕΕ, θα
ενθαρρύνουν τη διαφάνεια και τον
ανταγωνισμό στην αγορά, δημιουρ-
γώντας έτσι ευκαιρίες και βελτιώνοντας
την πληροφόρηση των επενδυτών. 

Ανάκαμψη
Η ανάκαμψη στην Ευρώπη πραγμα-
τοποιήθηκε, τελικά, το β’ τρίμηνο του
2013. Έκτοτε, έχει επηρεάσει την ευ-
ρύτερη περιοχή και σταδιακά εξισορ-
ροπείται. Η παραγωγή στην Ευρωζώνη
συνολικά το περασμένο έτος μειώθηκε
κατά 0,4%, ενώ στην ευρύτερη ΕΕ
αυξήθηκε κατά μόλις 0,1%. Οι προ-

οπτικές όμως για το 2014 φαίνονται
πολύ καλύτερες. 
Η Ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί
κατά 1,2%, επιταχύνοντας σε 1,8%
το 2015, ενώ η ΕΕ αναμένεται να
αναπτυχθεί ακόμα πιο γρήγορα, κατά
1,5% το 2014 και κατά 2% το 2015.
Η Γερμανία, η οποία αντιπροσωπεύει
το 28% της συνολικής παραγωγής
στην Ευρωζώνη, είχε ένα σχετικά χα-
μηλό ποσοστό ανάπτυξης το 2013
(0,4% σε σχέση με 0,7% το 2012),
καθώς η περιφερειακή επιβράδυνση
απείλησε να εκτροχιάσει τον ισχυρό
μηχανισμό εξαγωγών της. Παρ’ όλα
αυτά, με τις εκλογές του περασμένου
έτους να επαναφέρουν έναν «Μεγάλο
Συνασπισμό» υπό τη συνεχόμενη επι-
μελητεία της Άνγκελα Μέρκελ, η ανά-
πτυξη αναμένεται να φτάσει στον μέσο
όρο της ΕΕ μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια. 
Η Γαλλία, η οποία αντιπροσωπεύει
ένα επιπλέον 22% της παραγωγής
στην ευρωζώνη, δε σημείωσε ανάπτυξη
το 2012, ενώ το 2013 το ποσοστό
ανάπτυξης ανήλθε σε μόλις 0,3%.
Όμως, παρά τη σημαντική αντιδημο-
τικότητα του προέδρου Ολάντ, ο οποίος
βρίσκεται ιδιαίτερα χαμηλά στις προ-
τιμήσεις των επιχειρηματιών, εξαιτίας
των προτάσεών του για αύξηση φόρων,
η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί
κατά 1% το 2014 και κατά 1,7% το
2015. 
Η Ισπανία ανέκαμψε το γ’ τρίμηνο του
περασμένου έτους, χάρη στη θεαματική
επίδοση των εξαγωγών της, έπειτα
από εννέα συνεχόμενα τρίμηνα συρ-
ρίκνωσης και η οικονομία της προ-

Θετικές προοπτικές ανάκαμψης της Ευρώπης από την

κρίση δημοσιονομικού χρέους διαβλέπει η έρευνα «Το

μέλλον της Ευρώπης», η οποία αντλεί οικονομικά και

επιχειρησιακά στοιχεία από την International Business

Report (IBR) της Grant Thornton
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Η Ευρώπη στην μετά την κρίση εποχή
Η ανεργία των νέων
αποτελεί σημαντικό
κίνδυνο για τη
μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα της
οικονομίας, με σχεδόν
έναν στους τέσσερις
νέους της ΕΕ να 
αναζητά εργασία
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Με το ζήτημα της ανεργίας να παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όμως για την Ελλάδα, που κατέχει το αρνητικό
ρεκόρ μεταξύ των «28», μικρό παράθυρο αισιοδοξίας έρχεται να ανοίξει η έρευνα
«Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας», που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης
Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at the American
College of Greece, σύμφωνα με την οποία ποσοστό άνω του 40% των εταιρειών
θα πραγματοποιήσει προσλήψεις το επόμενο διάστημα. 
Η έρευνα για το 2014 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Μάιος
2014 και όπως προέκυψε, μόνο το 14% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται
να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο (28% το
προηγούμενο εξάμηνο). Το 41,5% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις.
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ποσοστό 36,6% των εταιρειών θα δώσει
αυξήσεις έως 3% μέσα στο 2014. 
Πέρα από τους μισθούς που μειώθηκαν
στο υπάρχον προσωπικό, οι μισθοί των
νέων υπαλλήλων που προσλαμβάνονται
τώρα είναι επίσης μειωμένοι στο 72,7%
των εταιρειών που απάντησε στην έρευνα.
Τα νέα επίπεδα μισθών είναι έως και
20% χαμηλότερα στο 80,9% των περι-
πτώσεων. Ποσοστό 55,3% των εργοδοτών
είναι διατεθειμένοι να επαναφέρουν τους
μισθούς στα επίπεδα προ κρίσης, αλλά
στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες δεν
γνωρίζουν πότε θα το κάνουν αυτό. Μόνο
ένα 10% του συνόλου των εταιρειών
σκοπεύει να επαναφέρει τους μισθούς
στα επόμενα 2 χρόνια.

Ποιές θέσεις έχουν... ζήτηση 
Άνοδος της τάξης του 60% στις ενέργειες
προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού
αναμένεται στον κλάδο των Υπηρεσιών,
ενώ υψηλά ποσοστά αναμένουν οι Κα-
τασκευαστικές, οι Φαρμακευτικές και οι
εταιρείες Τουρισμού. Οι υπόλοιποι κλάδοι προσδοκούν άνοδο στις ενέργειες
πρόσληψης νέων εργαζομένων 20-35%.
Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς
των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, της πληροφορικής και του μάρκε-
τινγκ.
Οι διαδικτυακοί τόποι αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο
δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν,
η ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, οι εταιρικές βάσεις
βιογραφικών, τα εταιρικά websites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με
το κοινωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Η αναζήτηση
προσωπικού μέσω των κοινωνικών δικτύων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα δύο
τελευταία χρόνια. Οι δύο πιο επιτυχημένες μέθοδοι, σε σχέση με το πλήθος των
εταιρειών που την χρησιμοποίησαν, είναι οι hea-
dhunters και τα επαγγελματικά περιοδικά.

Τα πρώτα χαμόγελα από
την αγορά εργασίας;

βλέπεται ότι θα αναπτυχθεί κατά
1% και κατά 1,7% το 2014 και το
2015, αντίστοιχα. Η Ιρλανδία και η
Πορτογαλία, επίσης, αναμένεται να
αναπτυχθούν αρκετά σθεναρά το
2014, ενώ ακόμη και η Ελλάδα
αναμένεται να επιστρέψει σε ανά-
πτυξη κατά 0,6% το 2014 και κατά
2,9% το 2015. 
Εκτός του ενιαίου νομίσματος, το
Ηνωμένο Βασίλειο είχε την καλύτερη
επίδοση για το 2013. Η οικονομία
αναπτύχθηκε κατά 1,9%, χάρη στις
αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες
και στην ανάπτυξη της αγοράς ακι-
νήτων και αναμένεται να ξεπεράσει
το ποσοστό αυτό μέσα στα επόμενα
2 χρόνια. 
Η κατάσταση στην Ιταλία αποτελεί,
ίσως, τη μεγαλύτερη ανησυχία για
τους ηγέτες της Ευρώπης, καθώς
η πρόσφατη «προαγωγή» του Ματέο
Ρέντσι, τον κατατάσσει πέμπτο ανά-
μεσα στους τελευταίους επτά πρω-
θυπουργούς χωρίς απευθείας εκλογή
από τους ψηφοφόρους. Η οικονομία,
η οποία αντιπροσωπεύει το 16%
του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, δεν προ-
βλέπεται να φτάσει στο προ-κρίσης
επίπεδο τουλάχιστον μέχρι το 2020,
ενώ για το 2014 η ανάπτυξη ανα-
μένεται να φτάσει στο 0,6%. 

Χρέος
Η ανάκαμψη της Ελλάδας, της Ιρ-
λανδίας και της Πορτογαλίας ενισχύει
τα επιχειρήματα των υποστηρικτών
της δημοσιονομικής λιτότητας, οι
οποίοι ισχυρίζονται ότι οι οικονομίες
θα πρέπει να μειώσουν το δημόσιο

χρέος και όχι να ξοδεύουν πόρους
για να αποφύγουν το πρόβλημα.
Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών
χαίρουν εξαιρετικά μειωμένου κό-
στους δανεισμού, καθώς η αύξηση
της εμπιστοσύνης στην πιστοληπτική
ικανότητα των οικονομιών τους και
η φυγή κεφαλαίων από ορισμένες
αναδυόμενες αγορές, ενισχύει τη
ζήτηση. 
Η απόδοση των δεκαετών ομολόγων
της Ιρλανδίας έπεσε στο 3,5% στην
αρχή του έτους, πολύ χαμηλότερα
από το 14% που σημειώθηκε κατά
την κορύφωση της κρίσης, ενώ η
Ελλάδα και η Πορτογαλία επέστρε-
ψαν φέτος με επιτυχία στη διεθνή
αγορά ομολόγων. 
Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη με-
ταστροφή, ακόμη και σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα
επίπεδα του δημοσίου χρέους αυ-
ξήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, πρώτα
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και κατόπιν
κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσίου
χρέους. Τα χαμηλά επίπεδα της οι-
κονομικής δραστηριότητας ελάτ-
τωσαν τα φορολογικά έσοδα, ενώ
τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας αύ-
ξησαν την καταβολή παροχών, μει-
ώνοντας περαιτέρω τον κρατικό
προϋπολογισμό. Όμως, υπάρχουν
σημάδια ότι τα επίπεδα του χρέους
σταθεροποιούνται και σε κάποιες
περιπτώσεις μειώνονται. 
Η Ελλάδα είναι η πιο χρεωμένη οι-
κονομία της Ευρώπης, αναλογικά
με το μέγεθός της, αν και η κυβέρ-
νηση αναμένει φέτος πρωτογενές

πλεόνασμα (προ πληρωμής τόκων).
Το καθαρό δημόσιο χρέος είχε κο-
ρυφωθεί το 2013 στο 173% του
ΑΕΠ. Η Πορτογαλία, η Ιταλία και η
Ιρλανδία σωρεύουν και οι τρεις
χρέος μεγαλύτερο της ετήσιας πα-
ραγωγής τους, αλλά αναμένεται
μείωση από το 2015. Η Ελλάδα
αναμένεται να ικανοποιήσει τα κρι-
τήρια της Δημοσιονομικής Συνθήκης
της Ευρώπης για έλλειμμα 3% στον
προϋπολογισμό μέσα στο 2014,
αλλά η Ιταλία, η Ιρλανδία και η
Πορτογαλία δεν θα το επιτύχουν
πριν το 2016. 
Οι κυβερνήσεις Ισπανίας και Ηνω-
μένου Βασιλείου εξακολουθούν να
υποφέρουν λόγω της υποχρέωσης
διάσωσης του μεγάλου τραπεζικού
τους τομέα και, καθώς ξέσπασε η
οικονομική κρίση, το χρέος εκτο-
ξεύτηκε σχεδόν στο διπλάσιο στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στο τριπλάσιο
στην Ισπανία. Και οι δύο χώρες ανα-
μένεται να σημειώσουν δημοσιο-
νομικά ελλείμματα πάνω από 5%
το 2014. 
Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Ολάντ δε-
σμεύτηκε για περικοπές στον προ-
ϋπολογισμό, ύψους 36 δισ. δολα-
ρίων, αλλά ζήτησε περισσότερο
χρόνο για να επιτύχει το στόχο του
ελλείμματος, ώστε να μπορέσει να
εφαρμόσει το νέο σχέδιο του για
ανάπτυξη.
Αντιθέτως, το δημόσιο χρέος της
Γερμανίας έχει αυξηθεί ελάχιστα
από την οικονομική κρίση και το
2013 ο προϋπολογισμός της χώρας
κατέγραψε πλεόνασμα. 

Άνοδος της τάξης του
60% στις ενέργειες

προσέλκυσης και
επιλογής προσωπικού

αναμένεται στον κλάδο
των Υπηρεσιών, ενώ

υψηλά ποσοστά
αναμένουν οι

Κατασκευαστικές, οι
Φαρμακευτικές και οι

εταιρείες Τουρισμού. A

                  BUSINESS REPORT ΤΗΣ GRANT THORNTON

      



Ο
ι τελευταίες ρευ-
στοποιήσεις οδήγη-
σαν τον βασικό δεί-
κτη στην κρίσιμη

περιοχή των 1.220 μονάδων. 
Το κρίσιμο τεχνικό σημείο της
αγοράς είναι η ζώνη των 1.200
- 1.180 μονάδες, που αν δια-
σπαστούν καθοδικά θα αυξή-
σουν τις πιθανότητες του αρ-
νητικού σεναρίου στο χρημα-
τιστήριο. 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανα-
μένονται οι επόμενες συνε-
δριάσεις, καθώς λήγει το πρώτο
εξάμηνο και ίσως εκδηλωθεί
προσπάθεια βελτίωσης της ει-
κόνας των αποτιμήσεων των
επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 
Το «παιχνίδι» της προσδοκώ-
μενης ανοδικής αντίδρασης
δεν είναι όμως σε θέση να αλ-
λάξει τα χρηματιστηριακά δε-
δομένα,τα οποία επηρεάζονται
σημαντικά από το κυβερνητικό
κλίμα. 
Πάντως, το κλίμα έχει χαλάσει
μετά τη δημοσιοποίηση της έκ-
θεσης του ΔΝΤ, η οποία ήταν
αρνητική για τις τράπεζες,

καθώς προσδιόριζε κεφαλαιακό
έλλειμμα 6 δισ. ευρώ, ενώ και
οι τζίροι υποχώρησαν αισθητά,
γεγονός που αποτυπώνει ότι η
αγορά έχασε τη δυναμική της. 
Επιπλέον, η φιλολογία για πι-
θανό «κούρεμα» μέρους των
επιχειρηματικών δανείων, σε
συνδυασμό με την αναμόρφωση
του πτωχευτικού κώδικα – ώστε
να δρομολογηθεί η διαδικασία
αναδιάρθρωσης βιώσιμων επι-
χειρήσεων, δημιούργησε κλίμα
αβεβαιότητας για τις τράπεζες,
που θα κληθούν οριστικά να
απεμπολήσουν κάποιου ύψους
απαιτήσεις τους, ενόψει μάλιστα
των νέων stress tests του φθι-
νοπώρου. 
Εν τω μεταξύ ο νέος διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάν-
νης Στουρνάρας, μιλώντας στη
Βουλή, ανέβασε το ύψος των
«κόκκινων» δανείων στα 77
δισ. ευρώ. 
Ένα από τα βασικά προβλήματα
της αγοράς είναι τα διστακτικά
βήματα της κυβέρνησης σε ό,τι
αφορά τη συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων. 

Τις επόμενες εβδομάδες, θα
υπάρξει το κρίσιμο τεστ σε
σχέση με την εκπλήρωση των
12 όρων –προαπαιτούμενων
για την έγκρισης της καταβολής

της προβλεπόμενης χρηματο-
δοτικής βοήθειας από την Τρόι-
κα. Η έγκριση της πώλησης
της «μικρής ΔΕΗ» θα είναι το
πλέον σημαντικό ζήτημα, καθώς
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ - «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
Στη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι τα «κόκκινα
δάνεια» στην Ελλάδα ανέρχονται σε 77 δισ. ευρώ
προχώρησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και
νέος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας. 
Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια ανήλθαν στο 33,5% στα τέλη του πρώτου
τριμήνου 2014, από 32% στα τέλη του 2013. Ο νέος
διοικητής προσδιόρισε τα κόκκινα δάνεια στα 77
δισ., εκ των οποίων τα 42 δισ. αφορούν σε μη εξυ-
πηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, τα 25 δισ. είναι
στεγαστικά δάνεια και τα 10 δισ. είναι καταναλωτικά
δάνεια. 
Οι ζημίες που εμφάνισαν οι ελληνικές τράπεζες στο
πρώτο τρίμηνο του 2014 φθάνουν στα 600 εκατ.
ευρώ και προκλήθηκαν κυρίως από το ύψος των
«κόκκινων δανείων». 

OTE - FORTHNET
Περιζήτητη είναι κατά πως φαίνεται η Forthnet.
Αρκετοί είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς που εν-
διαφέρονται να αποκτήσουν τον έλεγχό της. 
Μετά τις Wind και Vodafone, που είναι ήδη στην…
κούρσα, τώρα ο ΟΤΕ φέρεται να ψάχνει τρόπο να
«μπει» στην εταιρεία. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο ΟΤΕ
έχει ξεκινήσει επαφές με μεγάλη ξένη τράπεζα, για
να εξετάσει όλα τα δεδομένα, με στόχο την προετοιμασία
μιας ενδελεχούς προσφοράς προς τους μετόχους
της Forthnet. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον
του ΟΤΕ φέρεται να εστιάζεται πρώτα-πρώτα στη
ΝOVA. 
Στις αρχές του μήνα οι Wind και Vodafone κατέληξαν
σε συμφωνία, με την οποία η Vodafone Hellas αποκτά
δικαίωμα για την απόκτηση ποσοστού 13% που
κατέχει η Wind Hellas, από το 33% που συνολικά
είχε αποκτήσει, στη Forthnet. 
Πάντως, διαψεύδει η Forthnet τα δημοσιεύματα ότι
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ΟΤΕ, απαντώντας
σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

ΕΘΝΙΚΗ
Η Εθνική Τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σύντομα
σε νέα έκδοση ομολόγου και εξετάζει τις προσφορές
του δεύτερου γύρου για τη NBGI Private Equity
Funds και ευελπιστεί πως θα πωλήσει τη συγκεκριμένη
μονάδα «άμεσα», όπως δήλωσε στο Reuters ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Πέτρος Χρι-
στοδούλου. 
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση διαχειρίζεται assets
ύψους περίπου 900 εκατ. και βγήκε προς πώληση
τον Ιανουάριο. 
Ο κ. Χριστοδούλου πρόσθεσε πως η Εθνική ενδέχεται
να προχωρήσει σύντομα σε νέα έκδοση ομολόγου,
μετά την επιτυχημένη έκδοση πενταετών ομολόγων
τον Απρίλιο, ύψους 750 εκατ., με επιτόκιο χαμηλότερο
αυτού των κρατικών ομολόγων. 

ΤΙΤΑΝ
Ετοιμάζει έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 200
εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Τιτάν ήταν η πρώτη
μεγάλη ελληνική επιχείρηση που τόλμησε να βγει
στις αγορές τον Ιανουάριο του 2013, παίρνοντας
200 εκατ. ευρώ, αλλά λόγω των τότε δυσμενών
συνθηκών για την ελληνική οικονομία το επιτόκιο
είχε διαμορφωθεί στο 8,75%. 
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8 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Σούπερ deal έγινε
με τους Κινέζους. Συμφωνία συνεργασίας
με τις κινεζικές εταιρείες Sinohydro Corpo-
ration και Industrial & Commercial Bank
of China (ICBC) υπέγραψε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή,
η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον όμιλο
να αναπτύξει τα επενδυτικά του πλάνα σε
επίπεδα από το χρηματοοικονομικό (όπου
η κινεζική πλευρά είναι διατεθειμένη να το-
ποθετήσει υψηλά κεφάλαια σε projects)
μέχρι σε επίπεδο τεχνογνωσίας, στο οποίο
ήδη η Τέρνα Ενεργειακή διαθέτει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. 

Η Sinohydro Corporation είναι η μεγαλύτερη
εταιρεία κατασκευής υδροηλεκτρικών έργων
στον κόσμο, ενώ η ICBC αποτελεί μια από
τις μεγαλύτερες τράπεζες σε παγκόσμιο επί-
πεδο. 
8 ΔΕΗ: Αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο
ηλεκτρικής ενέργειας για το κλιμάκιο κα-
τανάλωσης 0-800 κιλοβατώρες ανά τετρά-
μηνο και μειώσεις στα εμπορικά τιμολόγια
έρχονται από την 1η Ιουλίου, σε εφαρμογή
των προβλέψεων του μνημονίου για κα-
τάργηση των εσωτερικών επιδοτήσεων στα
τιμολόγια της ΔΕΗ. 

Σοφο...
κλέουσα

ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΑΝΤΟΧΗ              

Χ.Α.: Κυβέρνηση και τράπεζες          

Αφορμή για 
τη διόρθωση έδωσε
η έκθεση του ΔΝΤ, 
η οποία ήταν
αρνητική για 
τις τράπεζες, καθώς
προσδιόριζε
κεφαλαιακό
έλλειμμα 6 δισ.
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θα καταμετρήσει στους επεν-
δυτές εξωτερικού το βαθμό
επιθυμίας για ουσιαστική πρόοδο
στις μεταρρυθμίσεις. 
Ανάλογη είναι και η περίπτωση
των λιμανιών, για τα οποία οι
Κινέζοι διατύπωσαν με τον πλέ-
ον ηχηρό τρόπο την επιθυμία
τους για ενεργητικότερη πα-
ρουσία, ώστε η Ελλάδα να κα-
ταστεί ο σημαντικότερος στρα-
τηγικός έταιρός τους στην Ευ-
ρώπη. 
Επιπλέον, η επάνοδος του ζη-
τήματος της εκλογής νέου Προ-
έδρου Δημοκρατίας, επαναφέρει
τον πολιτικό κίνδυνο για την
ελληνική οικονομία, ενώ η δια-
τήρηση της αβεβαιότητας στο
Ιράκ συντηρεί τις ψηλές τιμές
του πετρελαίου και αφήνει ανοι-

κτό το ενδεχόμενο όξυνσης
της έντασης. 
Η διατήρηση της αξίας των συ-
ναλλαγών σε «καλοκαιρινά»
επίπεδα (λίγο πάνω από τα 100
εκατ.) διαμορφώνει προϋπο-
θέσεις πλαγιοκαθοδικής κίνη-
σης του Γενικού Δείκτη, καθώς,
η έλλειψη καταλυτών, αναδει-
κνύει τα τεχνικά δεδομένα ως
τον κύριο παράγοντα διαμόρ-
φωσης της καθημερινής εικό-
νας. Γενικώς, από την έκθεση
του ΔΝΤ για την οικονομία και
τις τράπεζες το κλίμα έχει αλ-
λάξει ριζικά προς το χειρότερο. 
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των
τραπεζών θα κινηθούν μεταξύ
2,5 με 5,5 δισ. στα stress tests
της ΕΚΤ και η εξέλιξη αυτή
βάζει σε ανησυχία τους επεν-

δυτές και αποδεικνύει ότι ίσως
χρειαστεί και τρίτο κύμα ανα-
κεφαλαιοποίησης.

Barclays: Μεγάλες
προοπτικές ανόδου
στις ελληνικές
τράπεζες 
Όσοι επενδύουν στις ελληνικές
τράπεζες έχουν να περιμένουν
και τα μεγαλύτερα κέρδη με-
σοπρόθεσμα σε σχέση με την
υπόλοιπη Ευρωζώνη, εκτιμά
η Barclays. 
Όπως σημειώνει η βρετανική
τράπεζα, βραχυπρόθεσμα οι τι-
μές των ελληνικών τραπεζικών
μετοχών θα επωφεληθούν από
την επιθετική νομισματική πο-
λιτική και τα μη συμβατικά
μέτρα που έχει λάβει η ΕΚΤ,
ενώ μεσοπρόθεσμα το στόρι
της ελληνικής ανάκαμψης, που
πιθανόν να περιορίσει τα «κόκ-
κινα» δάνεια και της αναδιάρ-
θρωσης του τραπεζικού συ-
στήματος δίνει τις καλύτερες
προοπτικές στις ελληνικές τρά-
πεζες. 
«Οι τράπεζες του ευρωπαϊκού
νότου έχουν υπεραποδώσει
έναντι αυτών του βορρά, χάρη
κυρίως στις καλύτερες προ-
οπτικές εσόδων, τη βελτίωση
της πιστωτικής ποιότητας, την
πρόοδο στην αποκατάσταση
των ισολογισμών τους και την
ευκολότερη και φθηνότερη
χρηματοδότηση του προγράμ-
ματος της ΕΚΤ, TLTRO», σημει-
ώνει στο report η Barclays.
Ωστόσο, οι αναλυτές της υπο-
γραμμίζουν πως «με τις απο-
τιμήσεις να δείχνουν πλέον ότι
ενέχουν αρκετές προκλήσεις,
ιδίως σε σχέση με τις αντίστοιχες

στο βορρά, παραμένουμε επι-
λεκτικοί στη νότια Ευρώπη». 
Αναφορικά με τις ελληνικές
τράπεζες σχολιάζει πως είναι
σε θέση να εκμεταλλευθούν
το ριμπάουντ. «Η λειτουργική
ανάκαμψη και η κερδοφόρα
στροφή στην Ελλάδα είναι σε
χαμηλότερη βάση και ως εκ
τούτου περιμένουμε να είναι
πιο ισχυρή το επόμενο διάστημα
απ’ οποιαδήποτε άλλη αγορά
της νότιας Ευρώπης», σημειώνει
το report. Και προσθέτει: «οι
προβλέψεις για ζημιές από δά-
νεια, ο ρυθμός αύξησης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων,
το κόστος των καταθέσεων, η
χρηματοδοτική βοήθεια απ’ την
ΕΚΤ, ο αριθμός των εργαζομέ-
νων και του δικτύου των κα-
ταστημάτων υποχωρούν». 
Οι αναλυτές της Barclays βλέ-
πουν προοπτικές ανόδου «κα-
θώς η οικονομία θα σταματήσει
τη διαδικασία απομόχλευσης,
οι χορηγήσεις δανείων θα αρ-
χίσουν να αυξάνονται ξανά, τα
έσοδα από τις προμήθειες και
τις χρεώσεις θα αρχίσουν να
αποκαθίστανται, ενώ τα νέα
τμήματα για την αναδιάρθρωση
των δανείων θα αρχίσουν να
τονώνουν τα περιθώρια κέρδους
μέσω της αντιμετώπισης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων
και των δανειοληπτών που σή-
μερα έχουν κάνει στάση πλη-
ρωμών παρά το γεγονός ότι
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν
το δάνειο τους». 
Η ταχεία συγκέντρωση του κλά-
δου οδηγεί σε πολύ σημαντικές
συνέργειες, που θα μειώσουν
το λειτουργικό κόστος, επιση-
μαίνει η Barclays. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, μιλώντας στη Γενική
Συνέλευση, δεν προσδιόρισε το ύψος των
αυξομειώσεων στα τιμολόγια, είπε, ωστόσο,
ότι το χρηματικό αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ θα
είναι ουδέτερο. 
8 ΟΛΠ: Σε αύξηση της τιμής-στόχου για
τον ΟΛΠ στα 27,4 ευρώ ανά μετοχή από 27
ευρώ προηγουμένως προχώρησε η Alpha
Finance, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση
«outperform». 
Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, έχει
έρθει η ώρα για ιδιωτικοποίηση των ελληνικών

λιμένων και αυτό θα μπορούσε να σηματο-
δοτήσει μια νέα εποχή ανάπτυξης, όχι μόνο
για τον κλάδο, αλλά και για την ελληνική
οικονομία στο σύνολό της. Σύμφωνα με την
Alpha Finance, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα,
οι μετοχές του Οργανισμού είναι υποτιμημένες
στα τρέχοντα επίπεδα. 
8 ΟΛΘ: Το μέρισμα για τη χρήση 2013
ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή, το
οποίο σύμφωνα μετά την παρακράτηση

φόρου 10% ανέρχεται σε 0,540 ανά μετοχή,
ενώ θα διανείμει και 3,4 ευρώ ανά μετοχή,
από διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων
και μετά την παρακράτηση φόρου 10% σε
3,060 ευρώ. 
Το συνολικό ποσό μερίσματος που θα δια-
νεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 4,00
ευρώ μικτό και μετά την παρακράτηση φόρου
10% σε 3,600 ανά μετοχή. Η «καθαρή» με-
ρισματική απόδοση διαμορφώθηκε στο 12,5%.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εκτιμήσεις ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν
να χρειαστούν από 2 έως 5 δισ. ευρώ διατυπώνουν
τραπεζικά στελέχη ενόψει των stress tests της ΕΚΤ.
Οι ανησυχίες εδράζονται στη μεθοδολογία στατικότητας
που περιλαμβάνουν, καθώς και στον τρόπο αποτίμησης
των επιχειρηματικών δανείων, που θα είναι πανο-
μοιότυπος σε όλη την Ευρώπη. Θετικό στοιχείο για
τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι στα κεφάλαια θα
συμπεριληφθούν και τα 4,5 δισ. της αναβαλλόμενης
φορολογίας, εκ των οποίων τα 2 δισ. αφορούν την
Eurobank. Τον κώδωνα του κινδύνου για την «απειλή»
της... ωρολογιακής βόμβας των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (NPLs) έκρουσε το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, προτρέποντας τις ελληνικές τράπεζες να
λάβουν επιπρόσθετες προβλέψεις. 
Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για «κόκκινα»
δάνεια ύψους 75 δισ., ενώ το ΔΝΤ κάνει λόγο για
επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες έως και 6 δισ.
στο ακραία δυσμενές σενάριο και τοποθετεί συνολικά
τα NPLs και τα αναδιαρθρωμένα δάνεια στο 40%
του συνόλου των δανείων στο τέλος του 2013, ήτοι
στα 86,7 δισ. 

ΕΘΝΙΚΗ - WARRANTS
Εντολές άσκησης των τίτλων παραστατικών δικαιω-
μάτων κτήσης μετοχών (warrants) της Εθνικής
μπορούν να δίνουν οι επενδυτές. 
Η σχετική διαδικασία θα διαρκέσει έως και τις 26
Ιουνίου 2014, ημέρα που θα γίνει η δεύτερη άσκηση
των warrants. Ο κάθε κάτοχος warrant έχει συμφέρον
να ασκήσει το δικαίωμά του για την απόκτηση
μετοχών, αν η τιμή της μετοχής είναι υψηλότερη
από την τιμή άσκησης του τίτλου παραστατικών δι-
καιωμάτων κτήσης μετοχών. Βάσει της τιμής κλει-
σίματος της μετοχής την Παρασκευή στα 2,86 ευρώ
και του warrant στο 0,873 ευρώ, ο κάτοχος του
warrant δεν έχει συμφέρον να ασκήσει το δικαιώματά
του. Έτσι, και στη δεύτερη περίοδο άσκησης των
τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών
της Εθνικής, η συμμετοχή των επενδυτών εκτιμάται
πως θα είναι ισχνή. 

EUROBANK
Στα 0,44 ευρώ τοποθετεί την τιμή-στόχο της Eurobank
η Piraeus Securities, κατά την επανέναρξη της
κάλυψής της, με τη σύσταση να είναι «neutral». 
Σύμφωνα με την Piraeus Securities, η Eurobank θα
επιστρέψει στην κερδοφορία το 2015. 
Τα «κλειδιά» γι’ αυτήν την εξέλιξη θα είναι η αύξηση
του περιθωρίου επιτοκιακού κέρδους, η διατήρηση
σε χαμηλά επίπεδα του λειτουργικού κόστους και η
αναπροσαρμογή των προβλέψεων. 

EUROBANK PROPERTIES
Κατά 120 εκατ. ευρώ ενισχύει την κεφαλαιακή της
επάρκεια η Eurobank, μετά την επιτυχή διάθεση σε
δυο ξένους θεσμικούς επενδυτές του 13,46% του
μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties. 
Η διάθεση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μέσω
δύο πακέτων που αποκτήθηκαν από τα Capital και
Wellington funds, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ
των πλέον μακροπρόθεσμων χαρτοφυλακίων παγ-
κοσμίως. 
Η Eurobank Ergasias μεταβίβασε μέσω του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών με προσυμφωνημένες συναλλαγές
(πακέτα) συνολικά 13.636.848 κοινές ονομαστικές
μετοχές της εταιρείας Eurobank Properties. 
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71.417.100 577,76 2,61 8,71 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 8,090 -0,12% 193.775 8,150 8,030 2,900 8,600
11.178.000 9,50 0,55 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,850 -5,56% 230.938 0,900 0,850 0,764 1,070
13.000.000 3,90 0,16 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,300 12,78% 1.645 0,300 0,240 0,100 0,300
25.000.000 5,50 0,25 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,220 10,00% 799.585 0,240 0,185 0,174 0,506
22.016.250 6,60 0,09 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,300 2,39% 7.771 0,300 0,291 0,283 0,650

418.000 9,36 0,83 - 0,80 29/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 22,400 -4,27% 60 22,800 22,400 17,100 23,990
15.300.000 24,33 8,36 28,31 24/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) * ΑΤΕΚ 1,590 0,00% 0 1,590 1,590 0,520 2,150
20.121.710 3,82 0,07 0,21 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 0,00% 0 0,190 0,190 0,179 0,220
18.810.000 4,33 0,19 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,230 6,98% 2 0,230 0,230 0,185 0,312
23.986.500 17,99 0,40 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,750 -3,23% 6.800 0,785 0,750 0,580 0,873

4.968.600 3,68 0,25 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,740 -5,13% 350 0,780 0,740 0,517 0,980
6.325.000 6,33 0,53 - 0,18 02/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,000 -1,96% 2.582 1,050 0,947 0,525 1,540

77.376.446 1,55 0,17 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,020 5,26% 429.790 0,020 0,019 0,019 0,069
14.076.360 4,08 0,26 - 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,290 0,00% 0 0,290 0,290 0,251 0,482

8.418.750 46,39 0,91 87,12 0,29 05/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚΕ (ΚΑ) * ΠΡΕΖΤ 5,510 0,00% 140 5,510 5,510 5,450 7,200
94.462.368 359,90 0,77 - 08/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,810 -3,79% 643.933 4,000 3,810 1,818 4,170
24.060.000 9,50 0,42 15,01 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,395 -0,25% 8.549 0,397 0,395 0,317 0,455
15.000.000 33,00 2,11 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 2,200 5,77% 40 2,200 2,200 1,610 4,430

232.000.000 2.616,96 0,48 - 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 11,280 -4,41% 1.514.233 11,950 11,210 5,980 12,590
34.720.000 8,09 0,26 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,233 -2,51% 44.543 0,247 0,233 0,232 0,634
13.673.200 4,42 0,46 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,323 5,56% 1.579 0,336 0,307 0,219 0,442

3.533.149.631 9.468,84 - 20/05/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 2,680 -6,29% 56.490.093 2,840 2,620 2,040 4,700
27.848.000 9,66 0,41 19,47 0,14 0,00 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,347 -1,98% 20.491 0,377 0,340 0,300 0,466
11.250.000 7,40 0,34 16,42 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,658 3,13% 20.331 0,660 0,650 0,414 0,916
36.748.909 23,96 0,30 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,652 -2,25% 14.199 0,672 0,632 0,632 1,100
18.648.000 15,48 0,22 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,830 1,10% 3.170 0,830 0,803 0,606 0,980

124.100.815 217,18 0,39 - 0,08 30/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,750 -2,78% 15.471 1,780 1,710 1,700 2,130
13.230.000 7,96 0,51 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,602 -1,15% 477 0,609 0,600 0,467 0,679
31.734.530 11,30 0,65 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,356 20,27% 27.392 0,380 0,313 0,256 0,740
23.828.130 23,83 0,54 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,000 0,00% 350 1,000 1,000 0,779 1,500

177.001.313 745,18 0,84 - 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,210 1,69% 1.389.490 4,250 4,170 1,940 4,250
19.864.886 285,86 0,35 0,28 0,54 0,67 05/03/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 14,390 -1,71% 19.880 14,400 14,200 12,070 16,950
29.546.360 45,50 0,55 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,540 -0,65% 25.018 1,550 1,500 1,320 1,940

305.635.185 1.839,92 0,88 - 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 6,020 -2,43% 1.320.026 6,310 5,960 5,140 9,600
65.368.563 551,71 3,05 16,75 0,09 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 8,440 -4,63% 535.324 8,830 8,440 5,513 9,500
26.730.187 30,21 0,71 8,63 0,05 23/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,130 -5,04% 20.443 1,200 1,130 1,030 1,370
15.146.404 29,38 0,51 35,71 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,940 2,11% 24.370 1,980 1,800 1,350 1,980
52.067.296 14,58 0,64 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,280 0,36% 8.377 0,299 0,280 0,242 0,353
30.009.210 7,83 0,88 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,261 -5,09% 116.173 0,271 0,260 0,163 0,466
36.300.000 164,80 1,15 12,60 0,16 0,12 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 4,540 -3,61% 29.748 4,620 4,480 4,380 6,400

106.500.000 994,71 1,05 12,73 0,15 0,36 05/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 9,340 -1,68% 379.605 9,750 9,300 5,420 9,950
27.503.677 37,13 0,65 3,90 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,350 -2,17% 82.821 1,360 1,340 1,050 1,630

7.959.900 17,51 5,43 41,20 10/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 2,200 -7,17% 27.650 2,370 2,200 2,030 3,039
53.155.053 66,98 0,69 15,66 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,260 -7,35% 78.082 1,360 1,260 0,880 1,950
86.735.980 68,52 0,74 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,790 -3,42% 31.207 0,800 0,780 0,534 0,919
28.580.100 44,58 1,50 11,27 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,560 3,31% 50.860 1,570 1,540 1,352 1,800

9.000.000 6,14 1,04 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,682 0,00% 0 0,682 0,682 0,269 0,789
8.298.467 6,43 0,44 5,48 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,775 4,03% 619 0,820 0,775 0,560 0,888

11.233.200 3,82 0,28 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,340 6,25% 7.401 0,360 0,340 0,268 0,435
158.961.721 325,87 1,22 - 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,050 -3,30% 341.499 2,080 2,040 1,310 2,470

7.500.000 14,10 0,95 10,92 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,880 -0,53% 3.635 1,890 1,880 1,477 1,937
9.742.920 15,20 0,43 - 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,560 4,00% 1.760 1,610 1,540 1,100 1,780

14.679.792 49,32 0,54 11,53 0,05 24/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,360 -4,55% 2.086 3,500 3,360 3,110 4,900
3.300.689 6,21 0,76 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 1,880 -2,08% 3.505 1,960 1,760 1,530 2,410
6.700.000 13,33 0,84 12,40 0,16 29/05/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΚΕΠΕΝ 1,990 8,74% 407 1,990 1,850 0,778 2,500

40.219.218 26,14 0,45 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,650 0,78% 10.400 0,698 0,650 0,584 0,777
11.510.102 3,11 0,31 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,270 -3,57% 998 0,270 0,270 0,252 0,408
21.224.340 5,58 0,27 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,263 -18,83% 501 0,324 0,263 0,194 0,359
13.586.500 47,15 2,48 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,470 2,06% 24.051 3,470 3,400 2,772 3,683
29.480.000 11,35 0,26 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,385 -6,78% 72.231 0,425 0,385 0,385 0,739
33.065.136 59,19 1,67 11,56 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,790 1,13% 9.042 1,800 1,770 1,660 2,250
15.804.800 8,85 0,35 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,560 7,69% 2 0,560 0,546 0,260 0,560

1.795.140.547 371,59 0,14 - 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0,00% 0 0,207 0,207 0,207 0,207
24.474.815 58,74 1,34 5,23 30/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 2,400 2,13% 32.405 2,460 2,370 0,629 2,540

7.595.160 5,09 0,25 7,48 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,670 9,84% 10 0,670 0,670 0,600 1,080
21.364.000 393,10 4,95 - 05/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 18,400 -0,70% 1.450 18,460 18,400 16,480 19,500

5.939.268 7,66 0,70 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 1,290 0,00% 0 1,290 1,290 0,508 1,290
8.321.682 2,00 0,25 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,240 0,00% 0 0,240 0,240 0,176 0,347
2.160.524 1,61 0,78 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,744 0,00% 0 0,744 0,744 0,354 0,779
7.734.375 1,78 0,16 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,230 0,00% 0 0,230 0,230 0,150 0,274

17.125.062 44,01 0,51 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,570 -6,88% 2.250 2,760 2,510 2,460 3,090
9.819.370 3,61 0,39 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,368 -0,54% 3.322 0,376 0,339 0,235 0,488

51.950.600 673,28 1,55 7,35 0,25 0,30 20/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 12,960 -7,03% 227.880 13,920 12,750 9,480 14,290
11.700.000 3,79 0,45 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,324 -7,69% 2.485 0,392 0,324 0,291 0,452

110.782.980 865,22 1,66 - 0,30 0,20 26/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 7,810 -5,45% 664.297 8,250 7,810 6,400 10,270
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32.188.050 9,33 0,22 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,290 -2,36% 1.020 0,290 0,290 0,137 0,465
4.588.137 6,15 0,14 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,340 0,00% 4.367 1,370 1,300 1,260 2,000

15.842.391 5,18 0,16 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,327 -4,11% 2.463 0,363 0,300 0,287 0,621
116.915.862 748,26 0,87 32,13 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 6,400 -4,90% 870.861 6,770 6,400 3,950 7,240

6.340.000 5,39 0,32 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,850 8,97% 70 0,850 0,850 0,530 1,620
23.935.280 4,79 0,43 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,200 17,65% 11.020 0,200 0,170 0,140 0,378
63.697.153 14,33 0,22 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,225 -0,44% 48.451 0,236 0,220 0,200 0,490

3.873.120 3,87 0,20 - 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,000 0,00% 0 1,000 1,000 0,910 1,970
34.986.430 4,02 0,22 2,55 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,115 -1,71% 2.200 0,117 0,115 0,101 0,159

2.566.836 0,50 0,38 4,33 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,195 0,00% 0 0,195 0,195 0,195 0,220
10.080.000 298,67 2,01 16,42 1,50 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 29,630 5,82% 10.461 29,630 28,520 21,500 29,630
25.000.000 451,00 2,72 56,06 0,05 0,12 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,040 -0,55% 17.709 18,380 17,960 15,580 19,900

319.000.000 4.118,29 3,66 29,18 0,57 0,25 27/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 12,910 -1,07% 3.411.911 13,630 12,850 5,840 13,630
490.150.389 5.543,60 2,89 12,59 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 11,310 -5,36% 5.765.239 12,000 11,310 5,390 13,180

4.971.466 1,34 0,31 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,270 -10,00% 180 0,300 0,270 0,242 0,605
50.797.369 25,40 1,33 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,500 -1,96% 14.016 0,510 0,500 0,475 0,706

6.101.979.715 9.702,15 0,96 1,75 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,590 -11,67% 59.220.922 1,800 1,590 0,850 2,090
7.070.400 14,71 0,48 23,77 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 2,080 0,48% 734 2,080 2,060 1,400 2,340

22.080.000 167,81 2,19 11,73 0,12 0,20 21/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 7,600 0,26% 16.097 7,660 7,500 4,900 7,900
45.094.620 51,41 0,46 20,65 0,03 0,05 28/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,140 -4,20% 20.764 1,190 1,140 1,100 1,410
27.379.200 146,75 1,01 11,41 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,360 -0,74% 1.565 5,360 5,180 4,532 5,480
22.280.000 13,12 0,97 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,589 0,00% 58.464 0,650 0,571 0,440 1,180
34.770.982 257,31 1,67 30,94 0,30 17/01/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 7,400 4,37% 38.030 7,400 7,020 4,610 8,050

4.181.450 4,31 0,80 - 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 1,030 -9,65% 11 1,140 1,030 0,657 1,140
96.243.908 149,18 0,49 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,550 -7,19% 85.899 1,710 1,550 1,400 2,210
28.438.268 8,25 0,51 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * ΣΠΥΡ 0,290 4,32% 7.910 0,290 0,280 0,260 0,376

124.170.201 202,40 1,29 - 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,630 -2,98% 59.966 1,700 1,620 1,440 2,440
109.314.400 428,51 1,23 - 24/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,920 -3,21% 495.191 4,230 3,870 2,544 4,790

33.125.000 52,01 0,21 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,570 -0,63% 23.114 1,660 1,520 1,210 1,950
77.063.568 1.912,72 1,48 - 0,10 25/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 24,820 -2,59% 268.476 25,320 24,400 12,300 26,680

7.568.960 76,45 0,60 - 0,10 25/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 10,100 3,38% 9.735 10,100 9,700 6,380 10,100
305.732.436 99,67 0,60 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,326 -3,26% 506.089 0,331 0,323 0,317 0,495

10.203.575 3,47 0,24 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,340 -9,81% 4.714 0,377 0,340 0,103 0,399
8.340.750 4,90 0,20 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,588 0,00% 0 0,588 0,588 0,334 0,830

101.279.627 58,03 1,13 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,573 1,60% 55.692 0,584 0,561 0,510 0,980
4.034.950 0,89 0,26 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,220 3,29% 65.120 0,224 0,213 0,115 0,340

26.252.040 8,48 0,45 19,39 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,323 -4,15% 55.531 0,345 0,323 0,243 0,405
12.769.059.858 8.746,81 0,90 1,56 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,685 -4,33% 155.734.009 0,750 0,677 0,383 0,760

1.041.560.993 148,94 0,36 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,143 -4,03% 2.909.869 0,150 0,138 0,120 0,575
45.457.464 12,55 1,17 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,276 0,00% 2.154 0,276 0,249 0,191 0,376
12.120.000 113,56 0,75 17,40 0,36 22/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 9,370 -2,40% 3.942 9,460 9,350 4,882 11,200
15.816.009 7,75 0,53 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,490 2,08% 3.690 0,490 0,480 0,419 0,666

101.123.806 26,70 0,57 10,89 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,264 -3,30% 48.485 0,280 0,257 0,184 0,389
367.690.225 6.184,55 - 07/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 16,820 -3,61% 226.558 17,620 16,650 16,510 23,668

9.907.500 2,92 0,98 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,295 0,00% 0 0,295 0,295 0,135 0,295
26.664.840 18,67 0,62 52,28 0,01 26/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,700 0,00% 644.621 0,701 0,700 0,456 0,701

14.707.876.542 5.559,58 0,50 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,378 -3,08% 113.643.498 0,407 0,378 0,326 2,870
101.260.000 901,21 1,04 - 0,18 17/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 8,900 -3,26% 13.950.819 9,300 8,900 5,326 9,500

52.800.154 79,20 2,57 21,77 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 1,500 2,74% 84.960 1,510 1,500 0,498 1,510
11.720.024 35,04 0,80 15,09 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,990 3,10% 1.236 2,990 2,900 2,661 4,127
66.948.210 2.005,10 2,49 21,12 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 29,950 -8,97% 876.529 34,400 29,950 14,950 34,400
50.992.322 280,46 1,66 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 5,500 -5,17% 86.489 5,850 5,490 2,260 5,900
50.593.832 196,30 2,28 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 3,880 -2,76% 100.447 3,940 3,720 3,010 6,410
20.578.374 32,72 0,43 15,93 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,590 -1,24% 8.995 1,610 1,590 1,120 1,730

133.025.996 91,79 0,38 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,690 -4,03% 369.856 0,729 0,683 0,364 0,880
23.154.250 22,34 0,36 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,965 0,21% 8.962 0,974 0,950 0,663 1,290
77.654.850 126,58 0,54 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,630 0,62% 26.705 1,650 1,630 1,400 2,000

136.059.759 1.605,51 2,51 21,69 05/03/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 11,800 -3,36% 562.866 12,460 11,800 6,962 14,400
23.648.700 54,63 0,68 61,77 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 2,310 -2,53% 22.064 2,410 2,290 1,460 2,510
79.706.464 391,36 0,96 - 23/06/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 4,910 3,35% 3.088.953 4,980 4,850 3,210 6,304

4.740.000 1,91 0,28 54,40 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,404 9,78% 25.600 0,404 0,368 0,330 0,798
770.376.618 362,08 0,25 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,470 -2,89% 5.947.059 0,473 0,447 0,264 0,560

468.700 2,01 0,12 20,88 0,47 27/02/14 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,280 6,73% 80 4,280 4,000 3,520 4,710
10.500.000 12,39 0,40 - 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,180 5,36% 2.682 1,200 1,120 1,110 1,383
14.074.000 26,46 0,62 - 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,880 -0,53% 6.442 1,890 1,850 1,230 2,120

6.200.000 2,85 0,22 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,459 0,00% 0 0,459 0,459 0,408 0,776
12.417.000 56,87 2,92 48,52 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 4,580 -0,43% 97.542 4,600 4,550 2,770 4,640

6.132.500 12,76 0,54 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,080 -3,26% 5.743 2,190 2,080 2,050 2,510
3.953.090 3,72 1,74 4,87 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,941 -1,98% 2.947 0,960 0,930 0,644 1,130

11.812.193 10,04 0,66 15,48 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,850 -3,74% 209.963 0,882 0,814 0,814 1,240
27.345.120 18,68 3,07 - 26/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,683 -0,87% 2.180 0,695 0,683 0,184 0,738
11.962.443 60,29 0,42 - 12/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 5,040 1,61% 2.939 5,100 4,900 3,247 6,372
57.434.884 31,47 0,33 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,548 -2,14% 47.134 0,580 0,532 0,465 0,718

6.456.530 9,17 0,71 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,420 1,43% 1.935 1,420 1,370 1,250 2,190
54.888.240 54,89 0,70 - 0,10 0,09 25/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 1,000 -2,91% 86.890 1,030 0,991 0,702 1,310
15.627.315 4,06 0,33 - 20/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,260 -13,33% 131.614 0,305 0,260 0,222 0,400

219.611.308 948,72 - - 14/02/14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ΒΙΟ 4,320 0,47% 541.205 4,410 4,300 3,880 5,120

Τ Ι Τ Λ Ο Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ι  ( W A R R A N T S )

245.748.580 200,78 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 0,817 -6,41% 1.662.712 0,868 0,800 0,540 1,840
848.591.850 835,86 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,985 -3,43% 3.738.615 1,010 0,980 0,375 1,110

1.143.803.533 2.070,28 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,810 -5,73% 5.187.194 1,950 1,810 0,606 2,100
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Ηνέα παραγωγική λευκή ποικιλία «Πόντος» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού το 2003. Προήλθε από τη
διασταύρωση της ποικιλίας «Σιδερίτης» με την ποικιλία «Sauvignon Blanc». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη

οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό είναι 156-165 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m). Η ξυλοποίηση
κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη,
περίπου από 3-4 t/στρ. 
Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο έως μεγάλο, με σχήμα κωνικό και μέτρια πυκνότητα. Το
μήκος της σταφυλής είναι 25 cm, το πλάτος 17 cm και το μέσο βάρος είναι 400 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους
1,8 g, σφαιρικού σχήματος, χρώματος πρασινοκίτρινου, με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται στα
2-3 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μεγάλου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με
ιδιαίτερα έντονο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Πόντος» με βάση τα
αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. 

Διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με
άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Προορίζεται για την παραγωγή ξηρών λευκών και αφρωδών οίνων υψηλής ποιότη-

τας.

ΠΟΝΤΟΣ

Ηνέα αρωματική ροζέ ποικιλία «ΕΛΒΙΣ» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού το 2004. Προήλθε
από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Κρυστάλλι» με την ποικιλία «Traminer». Η χρονική διάρκεια από την

έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 136-145 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι
μεγάλη (2,1 – 3,0 m). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών

είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3 t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το
μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο, με σχήμα κωνικό και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής

είναι 21 cm, το πλάτος 12 cm και το μέσο βάρος είναι 180 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό
με διάμετρο 1,4 cm, βάρους 1,0 g, σφαιρικού σχήματος, χρώματος πρασινοκίτρινου ή ανοικτού
ροζέ, με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι
μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με
ιδιαίτερα έντονο άρωμα που θυμίζει την ποικιλία «Traminer». Η περιεκτικότητα του γλεύκους
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «ΕΛΒΙΣ» με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά
της χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία
αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές
ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Προορίζεται για την παραγωγή ξηρών
λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, αφρωδών και γλυκών οίνων, αρωματικών χυμών, καθώς
και για τη βελτίωση αρωμάτων των οίνων. 
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Ηνέα ποικιλία «Μοσχόραγος» προέρχεται από
τη διασταύρωση των ποικιλιών «Σαββατιανό»

και «Μοσχάτο Αλεξανδρείας» και δημιουργήθηκε
το 2001. Με βάση τα μορφολογικά και φυσιολογικά
χαρακτηριστικά της κατατάσσεται στην ομάδα των ποικιλιών
της λεκάνης της Μαύρης θάλασσας (convar pontica Negr).
Διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμών
μέχρι τον τρυγητό): 156-165 ημέρες. Η ανάπτυξη των
βλαστών είναι ισχυρή (2,1-3,0 m). Η ξυλοποίηση της κλη-
ματίδας και η παραγωγικότητα (2,5-3 t./στρ) είναι μεγάλη.
Το ποσοστό καρποφόρου βλαστού κυμαίνεται πάνω από
90%. Ταξιανθία κυλινδροκωνική με αριθμό ταξιανθιών ανά
βλαστό, συνήθως 2, στον 4ο και 5ο κόμβο. Ποικιλία αυτο-
γονιμοποιούμενη. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέσο
βάρος της σταφύλης είναι 300 g, ορισμένα δε σταφύλια
ζυγίζουν πάνω από 800 g. Μέγεθος σταφυλιού μέτριο,
σχήμα κυλινδροκωνικό με ύπαρξη φτερών, μεσαίας πυ-
κνότητας. Η ράγα είναι μετρίου μεγέθους, σχήματος
σφαιρικού, χρώματος πρασινοκίτρινου. 
Η σάρκα είναι χυμώδης γλυκιά με μοσχάτο άρωμα και
μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Είναι ανθεκτική στο
ψύχος, στην ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες πε-
ρισσότερο από τις μοσχάτες ποικιλίες Vitis vinifera L. Η
ποικιλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή οίνων
(με μοσχάτο άρωμα) διαφόρων κατηγοριών, τσίπουρου
και χυμών.

Ηνέα λευκή, υψηλής παραγωγής, ποικιλία «Λυκόβρυση» προέρχεται από τη διασταύρωση των
ποικιλιών «Σαββατιανό» και «Ugni Blanc» και δημιουργήθηκε το 2001. Με βάση τα μορφολογικά

και φυσιολογικά χαρακτηριστικά της κατατάσσεται στην ομάδα των ποικιλιών της λεκάνης της Μαύρης
θάλασσας (convar pontica Negr). Διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμών μέχρι

τον τρυγητό): 156-165 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι ισχυρή (2,1-3,0 m). Η ξυλοποίηση της
κληματίδας και η παραγωγικότητα (3-4t/στρ) είναι πολύ μεγάλη. Το ποσοστό καρποφόρου βλαστού

κυμαίνεται πάνω από 90%. Ταξιανθία κυλινδροκωνική με αριθμό ταξιανθιών ανά βλαστό, συνήθως 2, στον
4ο και 6ο κόμβο. Ποικιλία που είναι αυτογονιμοποιούμενη. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέσο βάρος
σταφύλης είναι 450 g, με ορισμένα σταφύλια να ζυγίζουν πάνω από 1.200 g. Μέγεθος σταφυλιού μεγάλο έως
πολύ μεγάλο, σχήμα χοανοειδές με ύπαρξη φτερών, μικρής πυκνότητας. Η ράγα είναι μετρίου μεγέθους,
σχήματος σφαιρικού, χρώματος πρασινοκίτρινου. Η σάρκα είναι χυμώδης με αρμονική γεύση και μεγάλη πε-
ριεκτικότητα σε σάκχαρα. Είναι ανθεκτική στην ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες. Η ποικιλία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ξηρών λευκών οίνων διαφόρων κατηγοριών, τσίπουρο και brandy.

         την παραγωγή λευκών οίνων

οδηγός

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΜΟΣΧΟΡΑΓΟΣ
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Νέες ποικιλίες αμπέλου για την        

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΛΤΑΜΠΑΡ

Ηνέα ερυθρή, αρωματική, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία
«Ακαδημαϊκός Λεωνίδας Μαλταμπάρ» δημιουργήθηκε με

τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το
2001. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Αγιωργίτικο»
με την ποικιλία «Cabernet sauvignon». Η χρονική διάρκεια από
την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι
146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μέτρια (1,3–
2,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό
των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή
είναι πολύ μεγάλη, 3-4 t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το
μέγεθος της σταφυλής είναι μικρό, με σχήμα κυλινδροκωνικό
με φτερό και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής είναι
17 cm, το πλάτος 10 cm και το μέσο βάρος είναι 200 g. Το

μέγεθος της ράγας είναι μικρό με διάμετρο 1,4 cm, βάρος 1,1 g,
σφαιρικό σχήμα, χρώμα μπλε-μαύρου με έντονη κέρινη ανθη-
ρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται από 2-3 ανά ράγα. Ο
φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το
γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, ενώ κάποιες χρονιές παρα-
τηρείται ένα ελαφρύ άρωμα πράσινης πιπεριάς. Η περιεκτικότητα
του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Ακα-
δημαϊκός Λεωνίδας Μαλταμπάρ», με βάση τα αμπελογραφικά
και ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr, διακρίνεται για
την ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές
ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία
προορίζεται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών, ροζέ και λευκών
οίνων διάφορων κατηγοριών. 

ΙΛΙΑΔΑ

Ηνέα ερυθρή, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία «Ιλιάδα»
δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ιν-

στιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2001. Προήλθε από τη δια-
σταύρωση της ποικιλίας «Αγιωργίτικο» με την ποικιλία «Cabernet

sauvignon». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού
μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η

ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1–3,0 m.). Η ξυ-
λοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρ-

ποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη,
3 t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής

είναι μέτριο, με σχήμα κυλινδροκωνικό και μέτρια πυκνότητα. Το
μήκος της σταφυλής είναι 17 cm, το πλάτος 11 cm και το μέσο βάρος

είναι 250 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό με διάμετρο 1,4 cm,
βάρους 1,2 g, σφαιρικού σχήματος, χρώματος μπλε-μαύρου με έντονη

κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται από 2-3 ανά ράγα.
Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος

της ποικιλίας είναι άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Ιλιάδα», με βάση τα αμπελογραφικά και

φυσιολογικά της χαρακτηριστικά, κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas
pontica Neqr. Διακρίνεται για την ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυ-

κητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera.
Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών
οίνων ανωτέρας ποιότητας.

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

Ηνέα ερυθρή, αρωματική, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία
«Μακεδόνας» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού

στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2001. Προήλθε από τη διασταύρωση
της ποικιλίας «Ξινόμαυρο» με την ποικιλία «Cabernet sauvignon». Η
χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό
της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι
μεγάλη (2,1–3,0 m). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το
ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή
είναι πολύ μεγάλη, 3-4t/στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος
της σταφυλής είναι μέτριο, με σχήμα κυλινδροκωνκό με φτερό και
μέτρια πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής είναι 18 cm, το πλάτος
13 cm και το μέσο βάρος είναι 250 g. Το μέγεθος της ράγας είναι
μικρό με διάμετρο 1,5 cm, βάρος 1,4 g, σφαιρικό σχήμα, χρώμα
μπλε-μαύρου 2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη
αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με
έντονο άρωμα πράσινης πιπεριάς μεγαλύτερης έντασης σε σχέση
με αυτή του Cabernet sauvignon. Η περιεκτικότητα του γλεύκους
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή και διακρίνεται από σταθερή οξύτητα,
χαρακτηριστικό που κληρονόμησε από την ποικιλία Ξινόμαυρο. Για
το παραπάνω χαρακτηριστικό, η ποικιλία «Μακεδόνας» ενδείκνυται
για καλλιέργεια σε νότιες θερμικές ζώνες αμπελουργίας, όπου
υπάρχουν έντονα προβλήματα οξύτητας. Η ποικιλία «Μακεδόνας»
με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά
κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Δια-
κρίνεται για την ανθεκτικότητά της στο ψύχος την ξηρασία και τις
μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera.
Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών, ροζέ,
λευκών οίνων και αφρωδών οίνων διαφόρων κατηγοριών.

Για τη δημιουργία ερυθρών ποικιλιών
πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις,

όπου ως «μητέρες» επιλέχθηκαν οι πιο
ποιοτικές και παραγωγικές ποικιλίες από
τις ελληνικές (Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο,

Μανδηλαριά, Μαυροδάφνη, Κοτσυφάλι
κ.λπ.) και ως «πατέρες», από τις ξένες, 
οι πιο ποιοτικές ποικιλίες της Δυτικής

Ευρώπης (Cabernet sauvignon,
Cabernet franc, Merlot, Syrah, Grenache

κ.λπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζεται 
η περιγραφή των νέων ερυθρών

οινοποιήσιμων ποικιλιών 
του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών,

δημιουργός των οποίων είναι 
ο δρ. Παντελής Ζαμανίδης. 
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          παραγωγή κόκκινων κρασιών

ΑΠΟΛΛΩΝ

Ηνέα ερυθρή, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία «Απόλλων» δημιουργήθηκε
με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2003.

Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Φιλέρι» με την ποικιλία «Cabernet
sauvignon». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον
τρυγητό της ποικιλίας είναι 136-145 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι
μεγάλη (2,1–3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό
των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη,
3-4 t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μεγάλο
έως πολύ μεγάλο, με σχήμα κωνικό με φτερό και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος
της σταφυλής είναι 28 cm, το πλάτος 18 cm και το μέσο βάρος είναι 430 g
(κάποια σταφύλια μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 900 g). Το μέγεθος της
ράγας είναι μεσαίο με μήκος 2,2 cm και πλάτος 1,8 cm, βάρους 2,5 g, οβάλ
σχήματος, χρώματος μπλε- μαύρου με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός
γιγάρτων είναι 2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι έντονου πάχους με μεγάλη αντοχή.
Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα. Η
περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία
«Απόλλων», με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά,
κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Διακρίνεται
για την ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές
ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία προορίζεται
για την παραγωγή ξηρών ερυθρών οίνων ανωτέρας ποιότητας. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΙΜΠΑΣ

Ηνέα ερυθρή με άρωμα μοσχάτο, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία
«Ακαδημαϊκός Βασίλης Κριμπάς» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο

του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2001. Προήλθε
από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Αγιωργίτικο» με τη «Muscat
Alexandreias». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι
τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των
βλαστών είναι μεγάλη (2,1–3,0 m.). 
Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρπο-
φόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη,
3-4 t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής
είναι μεγάλο, με σχήμα κωνικό και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος της
σταφυλής είναι 22 cm, το πλάτος 17 cm και το μέσο βάρος είναι 300
g (κάποια σταφύλια μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 700 g). Το
μέγεθος της ράγας είναι μικρό με μήκος 1,9 cm, πλάτος 1,7 cm και
βάρος 2,1 g, οβάλ σχήματος, χρώματος μπλε-μαύρου με έντονη κέρινη

ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται από 1-2 ανά ράγα. Ο
φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος
της ποικιλίας είναι άχρωμα, με ελαφρύ μοσχάτο άρωμα. Η περιεκτικότητα
του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή και όταν οι σταφυλές
αφήνονται στο πρέμνο για παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε γίνεται
σταφιδοποίηση και τα σάκχαρα ανεβαίνουν έως και 40%. Η ποικιλία
«Ακαδημαϊκός Βασίλης Κριμπάς», με βάση τα αμπελογραφικά και φυ-
σιολογικά της χαρακτηριστικά, κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών
convarietas pontica Neqr. Διακρίνεται για την ανθεκτικότητά της στο
ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με
άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. 
Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών οίνων,
αφρωδών και γλυκών οίνων ανωτέρας ποιότητας. Επίσης, είναι
κατάλληλη για παραγωγή αρωματικών χυμών, γλυκών κουταλιού και
διάφορων κομποστών.

ΔΗΜΗΤΡΑ

Ηνέα ερυθρή, αρωματική, υψηλής πα-
ραγωγικότητας ποικιλία «Δήμητρα»

δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβρι-
δισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών
το 2001. Προήλθε από τη διασταύρωση
της ποικιλίας «Αγιωργίτικο» με την ποικιλία
«Merlot». Η χρονική διάρκεια από την έκ-
πτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της
ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη
των βλαστών είναι μεγάλη (2,1–3,0 m.).
Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ
υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων
βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή
είναι πολύ μεγάλη, 3-4 t./στρ. Το άνθος
είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της στα-
φυλής είναι μεγάλο, με σχήμα κυλινδρο-
κωνικό με φτερό και μικρή πυκνότητα.
Το μήκος της σταφυλής είναι 24 cm, το
πλάτος 14 cm και το μέσο βάρος είναι
300 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό
με διάμετρο 1,7 cm, βάρους 1,8 g, σφαι-
ρικού σχήματος, χρώματος μπλε-μαύρου
με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός
γιγάρτων κυμαίνεται από 2-3 ανά ράγα.
Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη
αντοχή. 
Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας
είναι άχρωμα, με ιδιαίτερα έντονο άρωμα
που θυμίζει ελαφρώς το άρωμα του μο-
σχάτου. Η περιεκτικότητα του γλεύκους
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή και όταν
οι σταφυλές αφήνονται στο πρέμνο για
παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε γίνεται
σταφιδοποίηση και τα σάκχαρα ανεβαί-
νουν έως και 40%. Η ποικιλία «Δήμητρα»,
με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιο-
λογικά της χαρακτηριστικά, κατατάσσεται
στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica
Neqr. Διακρίνεται για την ανθεκτικότητά
της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκη-
τολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες
ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία προ-
ορίζεται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών
οίνων, αφρωδών οίνων ανωτέρας ποι-
ότητας και γλυκών οίνων, κατάλληλων
για παραγωγή αρωματικών χυμών.

ΕΛΕΝΗ

Ηνέα ερυθρή, υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία «Ελένη»
δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ιν-

στιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2001. Προήλθε από τη δια-
σταύρωση της ποικιλίας «Αγιωργίτικο» με την ποικιλία
«Cabernet franc». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη
οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 156-165
ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1–3,0
m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό
των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή
είναι μεγάλη, 3 t./στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το
μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο, με σχήμα κυλινδροκωνικό
και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής είναι 18 cm,
το πλάτος 12 cm και το μέσο βάρος είναι 260 g. Το μέγεθος
της ράγας είναι μικρό με διάμετρο 1,6 cm, βάρους 1,7 g,
σφαιρικού σχήματος, χρώματος μπλε- μαύρου με έντονη
κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2 ανά ράγα.
Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα
και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με ιδιαίτερο
άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι
πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Ελένη». με βάση τα αμπελογραφικά
και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά. κατατάσσεται στην
ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Διακρίνεται για
την ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυ-
κητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis
vinifera. Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ξηρών
ερυθρών οίνων ανωτέρας ποιότητας.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ: Πωλούνται ή ενοικιάζονται 2 γραφεία 30 τ.μ.
το ένα στην Πανεπιστημίου –απέναντι από τη εκκλησία
Ζωοδόχου Πηγής σε οικονομική τιμή. Τηλ. 6982/110466.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: 17 μεζονέτες νεόδμητες, πα-
ραθαλάσσιες, πολυτελούς κατασκευής, 80 τ.μ. έκαστη,
σε πανέμορφη περιοχή. Τιμή συνολική: 2.980.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Εκτίμηση τράπεζας 3.600.000 ευρώ, προ-
σφορά 2.500.000 ευρώ. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής 70 τ.μ.
στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, με κεραμοσκεπή, αναμονή
για τζάκι, ηλιακό, καλοριφέρ, μεγάλη σαλοκουζίνα,
μεγάλος πάγκος κουζίνας, από ιδιώτη χωρίς ΦΠΑ. Τηλ.
6974/328521. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Oικόπεδο 160 τ.μ. στη θέση Σαμιακά Ιδιάκου Πατρών,
του δήμου Πατρέων, επί της παρόδου της Άνθιμου Γαζή,
εντός οικισμού. Τηλ. 6946/951615. 

Οικόπεδο 1.080 τ.μ. εντός σχεδίου, μη ρυμοτομημένο,
στο Δ.Δ. Βραστάμων του δήμου Πολύγυρου Χαλκιδικής.
Τιμή 20.000 ευρώ (συζητήσιμη). Τηλ. 6978/229977 και
6937/297096. 

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οικόπεδο, 525 τ.μ. Τιμή 30.000 €. Τηλ.
6997/002350. 

ΚΥΘΗΡΑ: Oικόπεδο εντός οικισμού, 6.000 τ.μ., φως, νερό,
τηλέφωνο. Πανοραμική θέα στον Κάβο Μαλέα. Απόσταση
από τη θάλασσα 300 μ. Τιμή 10.000 €. Τηλ. 27360/33960
και 6974/171306.

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ (ΑΡΙΔΑΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ): Πωλούνται δύο
όμορα οικόπεδα 340 τ.μ. και 155 τ.μ., δισγωνιαία, εντός
του οικισμού Λουτρακίου Δ. Αλμωπίας, στη θέση Γαλανά
Νερά. Τιμή 35.000 € και 15.000 € αντίστοιχα. Τηλ.
6946/154721. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Αγροτεμάχιο 30 στρέμματα, επίπεδο, γόνιμο, περιφραγμένο,
δίπλα σε επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για κάθε
χρήση. Περιοχή Αθήναιο Αρκαδίας. Τιμή λογική. Τηλ.
6946/086912.  ελαιώνας ποτιστικός 8.660 τ.μ. στην
Ορμυλία Χαλκιδικής με πρόσοψη σε άσφαλτο 210 τ.μ.
Περιλαμβάνει 254 ελαιόδεντρα, δυνατότητα να κτιστεί,
απέχει 1.000 μέτρα από Ορμυλία και 6 χλμ. από θάλασσα.
Τιμή 35.000,00 ευρώ. Τηλ. 6978/229977 και 6937/297096.

Αρδευόμενο ελαιόκτημα 71 στρέμματα, με 1.300
παραγωγικά ελαιόδεντρα, γεώτρηση, αποθήκη και ΔΕΗ.
Περιοχή Λακωνίας, 400 μέτρα από τον Εθνικό δρόμο.
Ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ. Τιμή 165.000 ευρώ. Τηλ.
6972/727358 και 210/3245396. 

ΚΩΠΑΪΔΑ: Χωράφι 21 στρέμματα στην περιοχή Υψη-
λάντου-Πέτρας, 200μ. από Κηφισό ποταμό. Τιμή 60.000

€. Συζητήσιμη. Τηλ. 21049/33326 και 6947/575093. 

ΛΑΚΩΝΙΑ: Ελαιόκτημα αρδευόμενο 71 στρέμματα με
1.100 παραγωγικά ελαιόδεντρα, γεώτρηση και αποθήκη
45 τετραγωνικά. Εισόδημα 22.000 συν 6.500 € επιδοτήσεις.
Τιμή 167.000€. Συζητήσιμη. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ.
21032/45396 και 6972/727358. 

ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Πωλείται αγρός ποτιστικός, 8 στρέμματα,
στον κάμπο Κλημεντίου. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 27420/22015
και 6972/185480.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Αγρόκτημα 4 έως 12 στρεμμάτων στον παράλληλο της
εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στα 34 χλμ. Τηλ. 6977/263676. 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΑΘΗΝΑ: Πωλούνται ή ενοικιάζονται 2 γραφεία 30 τ.μ.
το ένα στην Πανεπιστημίου –απέναντι από την εκκλησία
Ζωοδόχου Πηγής σε οικονομική τιμή. Τηλ. 6982/110466. 

ΚΥΘΗΡΑ: Πωλείται ξενοδοχείο 9 δωματίων με άδεια
λειτουργίας και οικοδομής σε οικόπεδο 9.000 τ.μ. Δυνατότητα
επέκτασης . Μπροστά στη θάλασσα στα 10 μ.  Τηλ.
27360/33960 και 6974/171306. Site: platiaammos-
beachhotelblogspot.gr.

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δήμος Ακρωτηρίου, οικισμός Σούδας:
Οικόπεδο 4.128 τ.μ., θέα θάλασσα, με συνολική επιτρεπόμενη
δόμηση για κατοικία 1.800 τ.μ. και για επαγγελματικό
χώρο 2.500 τ.μ. Τιμή: 650.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Εκτίμηση τράπεζας 2.200.000 ευρώ. Προσφορά 370.000
ευρώ. Tηλ. 6970/886129 και 6970/889004. E-mail: Eu-

ropeanDR.physiotherapist@yahoo.com. 

ΔΙΑΦΟΡA

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσοξύλων και λοιπά 2.500 τ.μ.
στον παράδρομο Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής (κάτω Σχολάρι)
με αποθήκες, γραφεία, έκθεση Clark, φορτηγάκι, πελάτες,
λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 6972/727826. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από οργανισμό βιο-
μηχανικής ιδιοκτησίας με τίτλο: «ΗΛΙΑΚΟ ΕΝΘΕΜΙΟ-
ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ» με θεωρημένα όλα τα κατά νόμο επισυ-
ναπτόμενα σχετικά έγγραφα. Τηλ.210/8825913 και
6943/448420. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κεραμίδια τούρκικα (περίπου 3.500 τεμάχια)
45 λεπτά μόνο. Τηλ. 6972/727826.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ εργαλεία: 30 σελίδες γαλβανιζέ τριάρι, ένα
μεγάλο κανόνι και ένα σκαλιστήρι για βαμβάκι. Περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6974/410304. 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Πωλούνται 20 τόνοι μηδική σε pellet αρίστης
ποιότητας από παραγωγό. Τηλ. 6974/320030.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται μπάλες σανού βρώμης 25 kg
προς 4 €. Τηλ.6974/917584. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξυλουργικός πάγκος, γνήσιος, από μαθητευόμενο
ξυλουργό. Τηλ. 210/4828800 και 6936/280164. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα για ζώα πάσης φύσεως. Αγοράζω
μετρητά. Τηλ. 6938/847455. 

Πωλείται αρμεκτήριο 2Χ8 σταθερό VETSFALIA, ένα
σκρέιπερ και 50 στρώματα με θέσεις αγελάδων. Τηλ.
6986/253785

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Διατίθενται για καλλιέργεια 500 ελαιόδεντρα
σε ορεινό χωριό του Δήμου Ιεράπετρας (8 τοποθεσίες,
με δίκτυο άρδευσης). Το παραγόμενο ελαιόλαδο είναι
εξαιρετικό παρθένο, από τα καλύτερα στον κόσμο. Τηλ.

6977/797725, 2810/311194, 2310/623143.

ΖΩΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια από μεγαλόσωμους γονείς ράτσας
Ελληνικός Ποιμενικός προς 200 ευρώ το ένα. Περιοχή
Αργολίδα. Τηλ. 6940/188118. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πρόβατα λαγκών. Τιμή συζητήσιμη. Περιοχή
Ιωαννίνων. Τηλ. 6958/294711.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αρσενικά κατσίκια μούρφια 3-4 μηνών.
Περιοχή: Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6983/083403. 

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τσοπανόσκυλα, ιδανικά για φύλαξη ζώων
και μαντριών, πλήρως εμβολιασμένα και με ηλεκτρονική
ταυτοποίηση. Τιμή συμβολική. Τηλ. 6972/573385 (κ.
Κυριάκος). 

ΣΕΡΡΕΣ: Πωλούνται 50 θηλυκά ζυγούρια, LAKON, 100 €
το ένα. Τηλ. 6974/229243.

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ
-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα αρμεχτήρι αγελάδων 2x8, σταθερό, ένα
σκρέιπερ και πενήντα στρώματα με θέσεις αγελάδων.
Τηλ. 6986/253785. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γαλβανιζέ μηχάνημα Ολλανδίας που ξεγεννά
αγελάδες, μόνο με ένα άτομο. Τιμή 150 ευρώ. Περιοχή
Ξάνθης. Τηλ. 6932/527969.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένα πλαστικά κάνιστρα
των 20 κιλών. Τιμή 3,00 ευρώ έκαστο. Τηλ. 6974/195569. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή ποτίσματος σε τρέιλερ μάρκας Deutche,
αερόψυκτη, με γενική επισκευή, σε άριστη κατάσταση
με τετραβάθμια αντλία άριστης κατάστασης, λόγω αν-
τικατάστασης με ΔΕΗ. Τιμή μόνο 3.500 ευρώ. Περιοχή
Χαλκιδικής. Τηλ. 6978/229977 και 6937/297096. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ντοματομηχανή ιταλικής προέλευσης με φω-
τοκύτταρο, σε άριστη κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή.
Τηλ. 6977/347428.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ μεταχειρισμένο VALMET τύπου 565,
55 ίππους σε καλή κατάσταση. Τιμή 2.500 ευρώ Τηλ.
6974/328521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγάκι Masda Β1600, 130.000 χλμ. με
ανατροπή μόνο 3.500 ευρώ. Τηλ. 6972/727826.

ΖΗΤΩ να αγοράσω τρακτέρ από 25-35 ίππους, μεταχει-
ρισμένο, με τα παρελκόμενά του (φρέζα, καλλιεργητής).
Τιμή 1.500 ευρώ. Τηλ. 6974/762131.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ Ιnternational 844-S, 85 ίππων, 16άρι
σαζμάν, αερόφρενα, εργοστασιακή καμπίνα, άριστη κα-
τάσταση. Τηλ. 6977/347428.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Clark, τύπος Κομάτσου 2 τόνων, με κουβά και
ζυγιστικό μόνο 4.300 ευρώ. Τηλ. 6972/727826.

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται συνεργάτες για την ανάπτυξη δικτύου κατα-
ναλωτών και συμβεβλημένων επιχειρήσεων, με σκοπό
την απόκτηση εισοδήματος από τις καθημερινές μας
αγορές.  Τηλ. 6934/967802 (κ. Δημήτρης).

Δημιουργώ, οργανώνω, συμβουλεύω αγροτικές και κτη-
νοτροφικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Φέρνω νέες
ιδέες και προτάσεις. Τηλ. 6977/755814 (κ. Θωμάς). 

Έλληνας κατασκευαστής κεραμοσκεπών, ζητά οποιαδήποτε
εργασία στο Ναύπλιο. Τηλ. 6984/290116. 

Κυρία ζητά εργασία στο Ναύπλιο. Μαγείρεμα, εξωτερικές
εργασίες και συντροφιά ηλικιωμένων. Τηλ. 6982/182059. 

Η World Capital LTD ζητά πωλητές ανά την Ελλάδα με
εμπειρία για την προώθηση χυμών (Royal Berry, Merry
Berry) από super foods, που θα κυκλοφορήσουν πρώτη
φορά στην ελληνική αγορά.Αμοιβή με ποσοστό επί των
πωλήσεων. Τηλ. 211/4093230, www.worldcapital.gr.
Αποστολή βιογραφικών: info@worldcapital.gr.

KOZANH: Ζητείται συνεργάτης-έμπορος για άχυρα (μικρές
μπάλες). Τηλ. 6982/475249. 

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

Γερμανικά μαθήματα ατομικά, ομαδικά, ή μέσω internet,
κυρίως ανώτερα επίπεδα από καθηγήτρια. (Γερμανική
Φιλολογία Πανεπιστήμιο Αμβούργου & 10χρονη παραμονή
στη Γερμανία, πείρα) www.dania.gr. Τηλ. 210/8663360
και 6973/238240. 

Ζητώ χρηματοδότη με κεφάλαιο 100.000 € για συνεργασία
στον πρωτογενή τομέα με προδιαγραφές υψηλής
τεχνολογίας. Πολύ σοβαρές προοπτικές και με άμεση
απόσβεση. Αυστηρά σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6996/752772. 

Παρέχεται ολοκληρωμένο service και βελτιστοποίηση
λειτουργίας των αρμεχτικών μηχανημάτων, αιγοπροβάτων,
αγελάδων από τεχνικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο,
“ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”. Τηλ. 6984/330100.

αγγελίες40 Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

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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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr

ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851 Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών Κιν. 6932/134064
Ε-mail: maria_kalaitzi82@hotmail.com

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166
E-mail: dimitrakopoulos@g.mail.com

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775
E-mail: akouniniotis@windowslive.com

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 

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

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com

ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 
E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος – 
Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390 Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr

MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901 Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530 Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192 Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408 Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com

ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324 Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr

ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067 Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846 Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738 Κιν. 6951/422992
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail:
vlasakakisnikolaos@yahoo.com

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180
Κιν. 6980/800135

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934 Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 

ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354 Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com

ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015 Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992 Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720 Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr

ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωργίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080  Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com 
& sroussid@gmail.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής 

Οικονομίας 
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com.

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536

ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 25102/20301

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285

ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863 Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com 

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450

ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας
Τηλ: 28230/41962 Κιν.: 6976/302097
Ε-mail: giorgos.lourakis@yahoo.gr

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 6934/735970

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κών
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com

Αφοί ΜΑΝΩΣΗ-Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 
Φυτώριο
Tηλ. 23510/47420. 
Φαξ: 23510/47420.
E-mail: landscapemmt@yahoo.it.

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591 Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 

ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

ΣΕΡΡΩΝ

ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ

ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ. 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.: pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
E-mail.: gikaikipos@gmail.com

Απαραίτητοι  για την
ανάπτυξη  της ελληνικής
υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι. 
Η «Παραγωγή»  σε μια
προσπάθεια  να συμβάλει 
στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών,
παραθέτει μια  λίστα
γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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Σ
ύμφωνα με τους ειδικούς

της Διεύθυνσης, τα παρά-
νομα φυτοφάρμακα δια-
κρίνονται από τα νόμιμα

ως εξής: 

Τα νόμιμα φυτοφάρμακα έχουν
ετικέτα στην ελληνική γλώσσα, που
αναφέρει τον αριθμό έγκρισης, την
εταιρεία-κάτοχο της έγκρισης, τις
οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις
που πρέπει να πάρει ο χρήστης
όταν π.χ. ψεκάζει, τις οδηγίες για
περίπτωση ατυχήματος κ.ά. Το νό-
μιμο φυτοφάρμακο συνήθως εισά-
γεται σε μεγάλες συσκευασίες των
200 λίτρων από τις εταιρείες-κατό-
χους των εγκρίσεων κυκλοφορίας
και συσκευάζεται από τα ελληνικά
εργοστάσια φυτοφαρμάκων ή σε
ετοιμόχρηστες συσκευασίες μέχρι
20 λίτρων, που φέρουν ετικέτα στην
ελληνική γλώσσα με τις παραπάνω
ενδείξεις. 

Τα παράνομα φυτοφάρμακα είναι
σε μπουκάλι χωρίς ετικέτα ή σε
μπουκάλι με ξενόγλωσση ετικέτα
(συνήθως στη βουλγαρική ή τουρ-
κική γλώσσα), εισάγεται με φορτηγά
αυτοκίνητα με αλλοδαπούς οδη-
γούς, από παραγωγούς ή από «με-
σάζοντες» ελληνικής ή αλλοδαπής
υπηκοότητας, σε συσκευασίες μέχρι
20 λίτρα για να μπορεί να πουληθεί
άμεσα, χωρίς παραστατικά ή με πα-
ραστατικά που το περιγράφουν πα-
ραπλανητικά ως λίπασμα. 
Με τα παράνομα φυτοφάρμακα,
εκτίθενται σε μεγάλους κινδύνους
οι χρήστες των προϊόντων, το πε-
ριβάλλον και οι καταναλωτές των
προϊόντων που θα ψεκαστούν με
αυτά. 

Ισχύουσα νομοθεσία 
Με βάση τον σχετικό Ευρωπαϊκό
Κανονισμό, ένα φυτοπροστατευτικό
προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά
ούτε χρησιμοποιείται αν δεν έχει

αδειοδοτηθεί στο οικείο κράτος-
μέλος σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα από την Ε.Ε. 
Ο Έλληνας παραγωγός δεν χρειάζεται
να κατέχει γνώσεις νομοθεσίας φυ-
τοφαρμάκων, αρκεί να γνωρίζει ότι
από το 1977 που ψηφίστηκε ο Ν.
721/1977, τα νόμιμα φυτοφάρμακα
έχουν ετικέτα στην ελληνική γλώσσα
και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας
από το υπουργείο Γεωργίας (πλέον
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
και ότι η μόνη υποχρέωσή του είναι
η τήρηση των αναγραφόμενων στην
ετικέτα του φυτοφαρμάκου. 

Τα ελεγμένα και εγγυημένα φυτο-
φάρμακα διακινούνται από το 1973
από καταστήματα εμπορίας γεωρ-
γικών φαρμάκων, τα οποία διαθέ-
τουν γεωπόνο, που τους παρέχει
όχι μόνο το φυτοφάρμακο, αλλά
και την απαιτούμενη τεχνική υπο-
στήριξη. 
Όταν κάποιος διακινεί, μεταφέρει
ή προμηθεύεται ένα παράνομο φυ-
τοφάρμακο, το οποίο δεν είναι ελεγ-
μένο, δεν έχει ετικέτα στην ελληνική
γλώσσα και δεν πουλιέται από κα-
τάστημα εμπορίας γεωργικών φαρ-
μάκων. 
Ο κύριος λόγος είναι γιατί έχει με-
γάλη διαφορά τιμής και συνεπώς
θα κερδίσει το παράνομο χρηματικό
όφελος, παρακάμπτοντας τη νο-
μοθεσία και εκθέτοντας σε κίνδυνο
τη δημόσια υγεία, τις καλλιέργειες
και την οικονομία. 
Συνεπώς και μόνο η ανυπαρξία ετι-
κέτας ή η ύπαρξη ξενόγλωσσης ετι-
κέτας στα φυτοφάρμακα, τεκμη-
ριώνει την παράβαση για παράνομα
φάρμακα.

Κίνδυνοι από τα παράνομα
φυτοφάρμακα 
Τα παράνομα φυτοφάρμακα είναι
επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία
και για τις καλλιέργειες και η διακί-
νησή τους επιφέρει σημαντικές ζη-
μίες στην εθνική οικονομία. 
Τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας
των παράνομων φυτοφαρμάκων
είναι τα εξής: 

Δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί
στη χώρα μας, συνεπώς μπορεί
να μην περιέχουν τη δραστική
ουσία στην κατάλληλη συγκέν-
τρωση (νοθευμένα) ή να μην
έχουν τις κατάλληλες πρόσθετες
ουσίες, που προάγουν την απο-
τελεσματικότητα και την ασφά-
λεια του κάθε φυτοφαρμάκου ή

να περιέχουν επιβλαβείς για την
υγεία προσμίξεις, λόγω του μη
ποιοτικού τρόπου παρασκευής
τους. Αποτέλεσμα της μειωμένης
ποιότητας των παράνομων φυ-
τοφαρμάκων ήταν οι σημαντικές
καταστροφές που υπέστησαν
βαμβακοκαλλιεργητές στις πε-
ριοχές της Κεντρικής Μακεδονίας
και Θεσσαλίας. 

Τα παράνομα φυτοφάρμακα συ-
νήθως δεν φέρουν ετικέτα στην
ελληνική γλώσσα. Είναι συσκευα-
σμένα σε δοχεία είτε χωρίς καμία
ένδειξη είτε με ξενόγλωσση ετι-
κέτα. Και στις δύο περιπτώσεις
ο παραγωγός χρήστης των πα-
ράνομων φυτοφαρμάκων δεν
γνωρίζει και δεν μπορεί να πλη-
ροφορηθεί για τις οδηγίες χρή-
σης, για τις προφυλάξεις, για το
αντίδοτο σε περίπτωση ατυχή-
ματος κ.ά. 

Πολύ συχνά τα παράνομα φυ-
τοφάρμακα οδηγούν ακόμη και
σε οξείες δηλητηριάσεις και θα-
νάτους, όπως για παράδειγμα
σκευάσματα με δραστική ουσία
paraquat, παρά την απαγόρευση
των οποίων από το 2007, ακόμη
και έως το 2012 το Κέντρο Δη-
λητηριάσεων είχε επανειλημμέ-
νως ενημερώσει για θανάτους
από την εν λόγω ουσία. 

Στις περιπτώσεις εκείνες που το
παράνομο φυτοφάρμακο περιέ-
χει δραστική ουσία που έχει απα-
γορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στους παραπάνω κινδύνους προ-
στίθεται ο κίνδυνος της απόρ-
ριψης φορτίων εξαχθέντων προ-
ϊόντων, λόγω ανεύρεσης υπο-
λειμμάτων του παράνομου φυ-
τοφαρμάκου και η προκαλού-
μενη δυσφήμιση των ελληνικών
προϊόντων.

ΠΩΣ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ

Ενημέρωση για τα παράνομα φυτοφάρμακα 

Με τα παράνομα

φυτοφάρμακα, εκτίθενται

σε μεγάλους κινδύνους

οι χρήστες των προϊόντων, 

το περιβάλλον και 

οι καταναλωτές 

των προϊόντων που θα

ψεκαστούν με αυτά 

Πληροφορίες για το πώς διακρίνονται τα παράνομα
φυτοφάρμακα σε σχέση με τα νόμιμα περιλαμβάνει 
ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 
με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
παράνομων γεωργικών φαρμάκων από τους παραγωγούς.
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info@paragogi.net

Στην «Παραγωγή»  ειδικοί επιστήμονες 
απαντούν σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν 

τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και όλο τον κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα, σε μια προσπάθεια 

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

Στείλτε τις ερωτήσεις σας σχετικά με θέματα που σας απασχολούν στο e-mail: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 58 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Χωρίς περιορισμούς είναι το φετινό καλοκαίρι
για τους ερασιτέχνες ψαράδες, οι οποίοι θα

μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους
χόμπι χωρίς ταλαιπωρία και με περισσότερη ξε-
γνοιασιά, αφού επισήμως καταργήθηκε η ερα-
σιτεχνική άδεια αλιείας, μετά από σχετική απόφαση
του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη.
Συγκεκριμένα, μετά την ψήφιση και τη δημοσίευση
σε ΦΕΚ του νόμου «Τουριστικά Πλοία και άλλες
διατάξεις» του υπουργείου Ναυτιλίας, καταργήθηκε
η υποχρέωση εφοδιασμού των σκαφών ή των
επιβαινόντων σε αυτό με την ερασιτεχνική άδεια
αλιείας.
Η κατάργησή της έχει ως στόχο να κάνει τις υπη-
ρεσίες του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού
πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές στη χώρα,
ενώ αναμένεται να οδηγήσει στην εξοικονόμηση
σημαντικού αριθμού εργατοωρών και προσωπικού
για τις Λιμενικές Αρχές, που θα διευκολύνει και
θα βελτιώσει το ελεγκτικό τους έργο, ιδίως ως
προς τη διέλευση των συνόρων και την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, περίπου
85.000 άνθρωποι ετησίως έπρεπε να περάσουν
από ένα λιμεναρχείο να πληρώσουν ένα παράβολο,
να ανανεώσουν την ερασιτεχνική άδεια αλιείας
τους και, κάθε φορά που πηγαίνουν σε μια άλλη
περιοχή, να πρέπει να ξαναπάνε στο λιμεναρχείο,
να θεωρήσουν την άδεια τους και να τους επιτραπεί
να κάνουν ερασιτεχνική αλιεία στη ζώνη την
οποία επιβλέπει το συγκεκριμένο λιμεναρχείο.
Η κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας σε καμία
περίπτωση δεν συνεπάγεται εξαίρεση από την
εφαρμογή των υπόλοιπων προβλέψεων της νο-
μοθεσίας σχετικά με την αλιεία, όπως ενδεικτικά:
ώρες της ημέρας, εποχές του έτους και περιοχές
στις οποίες επιτρέπεται η αλιεία, επιτρεπόμενα
εργαλεία, είδη και ποσότητες αλιευμάτων, απα-
γόρευση πώλησης και γενικά εμπορίας των αλι-
ευμάτων.

Χωρίς άδεια 
η ερασιτεχνική αλιεία

«Ε
ίμαστε εδώ για να

διατηρήσουμε τις
υπάρχουσες θέσεις
εργασίας και να δη-

μιουργήσουμε νέες» ανέφερε ο
κ. Μηνά και πρόσθεσε: «Συνεχί-
ζουμε να προσφέρουμε στους
καταναλωτές μας νέα ποιοτικά
προϊόντα, που θα καλύπτουν τις
ανάγκες τους και να επενδύουμε
στον τόπο μας με υπευθυνότητα
και προοπτική».
Αναφερόμενος στα οικονομικά
μεγέθη της εταιρείας επισήμανε
ότι οι συνολικές πωλήσεις της
εταιρείας το 2013 ανήλθαν σε 315
εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8%
σε σχέση με την περυσινή αντί-
στοιχη χρήση. Η εταιρεία παρου-
σίασε για πρώτη φορά ζημίες, οι
οποίες ήταν αποτέλεσμα της στρα-
τηγικής της απόφασης να επιλέξει
την άμεση και άπαξ απόσβεση
του κόστους που προέκυψε από
τις της αλλαγές που πραγματο-
ποίησε στον τρόπο λειτουργίας,
προκειμένου να διασφαλίσει το

υγιές και βιώσιμο μέλλον της στην
ελληνική αγορά. Επίσης, η εταιρεία
πέτυχε συνολική ανάπτυξη του
όγκου πωλήσεων κατά 1,8%, ανά-
πτυξη του όγκου πωλήσεων του
νερού ΙΟΛΗ κατά 43% και της μπί-
ρας ΑΛΦΑ κατά 46%.
Το 2013 οι εξαγωγές της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας παρουσίασαν αύξηση
9%. Σημειώνεται ότι ο συνολικός
τζίρος από εξαγωγές ανέρχεται
σε 25 εκατ. ευρώ. 
Ο κ. Μηνά αναφέρθηκε στην πα-
ραγωγή, για λογαριασμό της μη-
τρικής, του νέου αναψυκτικού με
βύνη Fayrouz, το οποίο διατίθεται
αποκλειστικά στις διεθνείς αγορές.
Για την παραγωγή του συγκεκρι-
μένου προϊόντος η εταιρεία προ-

χώρησε σε επένδυση ύψους 
1 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο
προϊόν παράγεται στη Νιγηρία,
την Αίγυπτο και την Ελλάδα και
στόχος είναι η εξαγωγή του σε
περισσότερες από 30 χώρες. Πα-
ράλληλα, εξετάζεται η διανομή
του συγκεκριμένου προϊόντος και
στην ελληνική αγορά.

«Τρέχει» η συμβολαιακή
Για την στρατηγική απόφαση της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας να επιλέγει

ελληνικό κριθάρι για τις μπύρες
της, αναφέρθηκε ότι έξι χρόνια
μετά την έναρξη του μεγαλύτερου
στην Ελλάδα Προγράμματος Συμ-
βολαιακής Καλλιέργειας, με τη
συμμετοχή 3.000 παραγωγών, η
εταιρεία πλέον προμηθεύεται
68.000 τόνους κριθάρι και θα κα-
λύψει το 100% των αναγκών πα-
ραγωγής της εταιρείας από το
κριθάρι της ελληνικής γης. Όπως
αναφέρθηκε, φέτος η εταιρεία
είναι έτοιμη να αρχίσει και τις εξα-
γωγές κριθαριού. 
Ήδη έχει δεχθεί κρούσεις από άλ-
λες ζυθοποιίες για πώληση ελλη-
νικού κριθαριού, τις οποίες αξιο-
λογεί.

Επενδύσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ προγραμματίζει να
υλοποιήσει την επόμενη τριετία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης με
δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
Ζωούλλης Μηνά, η Αθηναϊκή το 2013 επένδυσε 15 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, 
τον εκσυγχρονισμό των μονάδων της, την αγορά και
τοποθέτηση «πράσινων» παγίων και την ενίσχυση 
της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τριετές επενδυτικό σχέδιο
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
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Τ
ρεις από αυτές τις με-

λέτες περιλαμβάνον-
ται στην ετήσια έκ-
θεση του υπουργού

Υγείας των ΗΠΑ, με τίτλο «Οι
επιπτώσεις του καπνίσματος
στην υγεία – 50 χρόνια προ-
όδου», που χρησιμοποιείται
για τη θέσπιση νόμων και κα-
νονισμών για την Υγεία.
Η επετειακή έκθεση των 50
χρόνων από την πρώτη ανα-
φορά του υπουργού Υγείας
των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις
του καπνίσματος στην υγεία
περιγράφει τους τρόπους, με
τους οποίους το κάπνισμα προ-
σβάλει τον ανθρώπινο οργα-
νισμό. 
Οι επιπτώσεις αυτές δεν πε-
ριορίζονται μόνο στον καρκίνο
του πνεύμονα (όπως διαπί-
στωνε πριν από 50 χρόνια),
αλλά υπάρχει σαφής σχέση αι-
τίου-αιτιατού τόσο για τη δη-
μιουργία καρκινικών όγκων
και σε άλλα όργανα (ήπαρ, πα-
χύ έντερο) όσο και εξίσου επι-
βαρυντικές ενδείξεις για ύπαρ-
ξη μηχανισμών, που ευθύνον-
ται για τον καρκίνο του μα-
στού.
Η έκθεση αναφέρεται διεξοδικά
και στο παθητικό κάπνισμα
και στο πλαίσιο αυτό επιση-
μαίνεται η σημαντικότητα των

μελετών που έχουν διεξαχθεί
στα Τρίκαλα από την ερευνη-
τική ομάδα της ΣΕΦΑΑ. Οι με-
λέτες αυτές έχουν εντοπίσει
σημαντικά νέα στοιχεία που
δείχνουν ότι το παθητικό κά-
πνισμα παίζει σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία χρόνιων πνευ-
μονικών παθήσεων. 
«Κατά τη διάρκεια των περίπου
10 λεπτών, τα οποία θα χρει-
αστείτε για να διαβάσετε αυτό
το άρθρο, 111 άνθρωποι στον
πλανήτη θα πεθάνουν από
ασθένειες που σχετίζονται με
το κάπνισμα. Δεκατέσσερις
από αυτούς δεν κάπνισαν ποτέ
και θα πεθάνουν από τις συ-
νέπειες του παθητικού καπνί-
σματος», τονίζει στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δρ
Ανδρέας Φλουρής.
Ωστόσο, παρά τους διαπιστω-
μένους κινδύνους που προ-
καλεί η συνήθεια του καπνί-
σματος στην υγεία, περισσό-
τεροι από τους μισούς Έλληνες
εκτίθενται καθημερινά σε συν-
θήκες παθητικού καπνίσματος
στα σπίτια τους, ενώ τα ποσο-
στά ανεβαίνουν στο 75% στους
χώρους εργασίας και στο 95%
στα μπαρ και τα εστιατόρια.
Ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία
υπάρχουν για τα παιδιά και τις
έγκυες γυναίκες. 

Επικίνδυνος
«εισβολέας»
Όπως σημειώνει από την πλευ-
ρά του ο καθηγητής Γιάννης
Κουτεντάκης, «οι μελέτες μας
έδειξαν ότι ακόμη και μία ώρα
έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα
προκαλεί σοβαρά προβλήματα
στην αναπνοή, τη λειτουργία
της καρδιάς, αλλά και σε πολλές
ορμόνες και λειτουργίες του

σώματος. Για παράδειγμα, η
αποδοτικότητα της αναπνοής
μειώνεται κατά 10-15%, ενώ η
έκκριση ορμονών του θυρε-
οειδούς αυξάνεται σημαντικά
(…) Και στα δύο φύλα, πολλοί
παράγοντες του ανοσοποιητι-
κού συστήματος πολλαπλα-
σιάζονται, γεγονός που δείχνει
ότι το σώμα μας αντιμετωπίζει
το παθητικό κάπνισμα σαν ένα

επικίνδυνο "εισβολέα". Οι αλ-
λαγές αυτές, μάλιστα, είναι τόσο
εκτεταμένες, που διαρκούν για
τουλάχιστον τρεις ώρες αφότου
αποχωρήσουμε από το χώρο
καπνίσματος». 
Τα αποτελέσματα των μελετών
αυτών, εξηγεί ο δρ. Φλουρής,
έρχονται σε αντίθεση με όσα
πιστεύει ο περισσότερος κό-
σμος και κυρίως οι καπνιστές,

Σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία χρόνιων
πνευμονικών
παθήσεων παίζει 
το παθητικό κάπνισμα,
όπως επισημαίνεται 
σε μελέτες που 
έχει εκπονήσει 
η επιστημονική ομάδα
του δρ. Ανδρέα
Φλουρή και του
καθηγητή Γιάννη
Κουτεντάκη της
Σχολής Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Και το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΟΔΗΓΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ        

Βρήκαν μηχανισμό εναντίον των σούπερ ανθεκτικών μικροβίων

Μία «αχίλλειο πτέρνα» των σούπερ-
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μι-

κροβίων ανακάλυψαν επιστήμονες στη
Βρετανία και ευελπιστούν ότι πλέον θα
αξιοποιηθεί κατάλληλα η νέα οδός που
ανοίγεται για τη φαρμακευτική κατα-
πολέμησή τους.
Ο αριθμός των ανθεκτικών μικροβίων,
όπως ο σταφυλόκοκκος MRSA, αυξάνεται
ανησυχητικά σε όλο τον κόσμο, σε
σημείο πλέον που οι ειδικοί να φοβούνται
μια επερχόμενη καταστροφική απειλή
για τη δημόσια υγεία, γι’ αυτό ακριβώς
θεωρούν επιτακτική ανάγκη να βρεθούν
νέες άμυνες εναντίον τους. Σε τουλάχι-
στον 25.000 ανέρχονται πλέον οι θάνατοι
στην Ευρώπη κάθε χρόνο εξαιτίας αυτών
των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά λοι-
μώξεων.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν μία μέθοδο

να μπλοκάρουν τον μηχανισμό με τον
οποίο οι παθογόνοι μικροοργανισμοί
«χτίζουν» το εξωτερικό μεμβρανικό πε-
ρίβλημά τους. Τα βακτήρια δημιουργούν
την αμυντική περίμετρό τους μέσω μιας
πολύπλοκης διαδικασίας, που βασίζεται
σε μια πρωτεΐνη-κλειδί.
Η ανακάλυψη της πρωτεϊνικής δομής
επιτρέπει πλέον τη δημιουργία ενός
νέου φαρμάκου που θα την μπλοκάρει,
έτσι ώστε τα βακτήρια να μην μπορούν
να υψώνουν την αμυντική «ασπίδα»
τους, να μένουν εκτεθειμένα στα αντι-
βιοτικά και να πεθαίνουν.
Η προοπτική είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα,
επειδή ο ρόλος της εν λόγω πρωτεΐνης
στην κατασκευή της εξωτερικής μεμ-
βράνης είναι κοινός σε μια πλειάδα βα-
κτηρίων, από αυτά που προκαλούν σαλ-
μονέλα και γονόρροια έως αυτά που

είναι υπεύθυνα για τη μηνιγγίτιδα και
τη χολέρα. Μάλιστα, τα νέα φάρμακα
που αναμένεται να δημιουργηθούν
χάρη στη νέα ανακάλυψη, καθώς θα
αρκούνται απλώς να επιτίθενται στην
εξωτερική επιφάνεια των μικροβίων,
δεν θα χρειάζεται καν να εισέρχονται
στο εσωτερικό τους, προκειμένου να
είναι αποτελεσματικά. Το γεγονός αυτό,
όπως ελπίζουν οι επιστήμονες, θα απο-
τρέψει τα βακτήρια από το να αναπτύ-
ξουν νέα ανθεκτικότητα κατά των φαρ-
μάκων στο μέλλον, κάτι όμως που μένει
να αποδειχθεί.
Πάντως, οι ερευνητές βρίσκονται ακόμη
σε αρχικό στάδιο και θα χρειαστούν
πολύ δουλειά, εωσότου αναπτύξουν
μια νέα δραστική φαρμακευτική ουσία,
που θα είναι κατάλληλη για κλινικές δο-
κιμές. 
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οι οποίοι συνήθως θεωρούν
τα παράπονα των συνανθρώ-
πων τους ως υπερβολές. Υπάρ-
χουν, όμως, αρκετοί παράγον-
τες, οι οποίοι καθιστούν το πα-
θητικό κάπνισμα πιο επικίνδυνο
από το ενεργητικό. Για παρά-
δειγμα, είναι γνωστό το ότι λι-
γότερο από 15% του καπνού
ενός τσιγάρου καταναλώνεται
από τον καπνιστή, ενώ το υπό-
λοιπο 85% απελευθερώνεται
στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι,
το μεγαλύτερο ποσοστό του
καπνού ενός τσιγάρου «καπνί-
ζεται» μέσω παθητικών διαδι-
κασιών. Επιπλέον, το κάπνισμα
ενός τσιγάρου διαρκεί λίγα λε-
πτά, ενώ το παθητικό κάπνισμα
διαρκεί για όσο χρόνο βρισκό-
μαστε στο χώρο. 
«Είναι σημαντικό να αντιλη-
φθούμε πως το κάπνισμα δεν
είναι απλά μια κακή συνήθεια,
αλλά μια βαριάς μορφής εξάρ-
τηση, με σοβαρές συνέπειες
στη υγεία. Προκειμένου να
προστατεύσουμε, λοιπόν, τις
νεότερες γενιές είναι απαραί-
τητο όλοι οι πολίτες –καπνιστές
και μη– αλλά και οι τοπικές αρ-
χές, να στηρίξουμε την απα-
γόρευση του καπνίσματος στο
εσωτερικό δημόσιων χώρων»,
καταλήγει ο κ. Κουτεντάκης.

Οι ερευνητές, με επι-
κεφαλής τον δερμα-

τολόγο Ντέηβιντ Φίσερ,
της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
και του Γενικού Νοσοκο-
μείου της Μασαχουσέτης,
πραγματοποίησαν πει-
ράματα με ποντίκια και
ανακάλυψαν ότι όταν αυ-
τά εκτίθενται στην υπε-
ριώδη ακτινοβολία (που
αποτελεί μέρος της ηλια-
κής), «πυροδοτείται» στον
οργανισμό τους η αυξη-
μένη παραγωγή οπιοει-
δών και συγκεκριμένα
των βήτα-ενδορφινών,
των ορμονών της ευχα-
ρίστησης.
Οι ενδορφίνες λειτουρ-

γούν με τον ίδιο βιολογικό
μηχανισμό που δρουν οι
άκρως εθιστικές ουσίες,
όπως η ηρωίνη και η μορ-
φίνη, ενώ οι ίδιες ορμόνες
παράγονται και κατά την
έντονη σωματική άσκη-
ση. Οι ερευνητές προει-
δοποιούν ότι μολονότι η
έρευνα έγινε σε ζώα, τα
ευρήματά της είναι εφαρ-
μόσιμα και στους ανθρώ-
πους, καθώς η δερματική
αντίδραση στην υπεριώ-
δη ακτινοβολία είναι πα-
ρόμοια στα ποντίκια και
στους ανθρώπους.
Τα πειραματόζωα, λόγω
της εξάρτησης, εμφάνι-
σαν ακόμη και συμπτώ-
ματα συνδρόμου στέρη-

σης, όπως τρέμουλα, όταν
οι ερευνητές μπλόκαραν
με ένα φάρμακο (τη να-
λοξόνη) την παραγωγή
των ενδορφινών στο σώ-
μα τους. Τα πειράματα
κράτησαν έξι εβδομάδες,
με καθημερινή έκθεση
των ζώων σε υπεριώδη
ακτινοβολία ισοδύναμη
με αυτή που θα έπαιρνε
ένας άνθρωπος που θα
έμενε μισή ώρα κάτω από
τον μεσημεριανό ήλιο.
Οι ενδορφίνες αυξήθηκαν
κατά 30% έως 50% στο
αίμα των ζώων ήδη από
την πρώτη εβδομάδα!
Οι επιστήμονες τόνισαν
πως η εθιστική φύση της
υπεριώδους ηλιακής ακτι-

νοβολίας «μπορεί να παί-
ζει ρόλο για την ασταμά-
τητη άνοδο των περιστα-
τικών καρκίνου του δέρ-
ματος στους ανθρώ-
πους», ιδίως της πιο επι-
θετικής μορφής, του με-
λανώματος. Όπως είπαν,
η τάση για εθισμό μπορεί
να εξηγεί γιατί τόσοι άν-
θρωποι «κολλάνε» με το
μαύρισμα, τόσο σε ανοι-
χτό χώρο όσο και σε κλει-
στό (σολάριουμ). 
Εκτός από τον καρκίνο,
η χρόνια έκθεση στην
υπεριώδη ακτινοβολία
επιφέρει πρόωρη γήραν-
ση του δέρματος, ρυτίδες,
χαλάρωσή του και καφε-
τιές κηλίδες.

Τους λόγους για τους οποίους
αρκετοί άνθρωποι δεν λένε να
σταματήσουν την ηλιοθεραπεία
στην παραλία, παρόλο που
καίγονται, επιχειρεί να εξηγήσει
μία νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα που έγινε σε πειραματόζωα
και δείχνει ότι το μαύρισμα γίνεται
κυριολεκτικά εθιστικό για τον
οργανισμό τους, όπως συμβαίνει
με τη νικοτίνη του τσιγάρου…

Αλλη μια επιστημονική έρευνα
έρχεται να επιβεβαιώσει ότι

αν ένας οργανισμός στερηθεί τη
συνήθη ποσότητα τροφής του,
υποβαλλόμενος σε δραστική δί-
αιτα, μπορεί να παρατείνει σημαν-
τικά τη διάρκεια της ζωής του!
Η νέα μελέτη έγινε από Αμερικα-
νούς επιστήμονες σε σκουλήκια,
τα οποία, εξαιτίας της έλλειψης
τροφής, έζησαν διπλάσιο χρόνο
από το κανονικό. Η τεχνική του
θερμιδικού περιορισμού λόγω αυ-
στηρής δίαιτας είναι μία από τις
λίγες μεθόδους, σύμφωνα με τους
επιστήμονες, που φαίνεται να ανοί-
γει ένα (έστω στενό) μονοπάτι
προς την «πηγή της αιώνιας νεό-
τητας».
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα

μικροσκοπικά νηματοειδή σκου-
λήκια αναστέλλουν την ανάπτυξή
τους όταν δεν έχουν επαρκή τροφή.
Αν και συνεχίζουν να κινούνται,
τα κύτταρα και τα όργανά τους ει-
σέρχονται σε μια αδρανή κατά-
σταση. Όταν έχουν ξανά τροφή,

τότε συνεχίζουν να αναπτύσσονται
φυσιολογικά, με τελικό αποτέλεσμα
τον διπλασιασμό της διάρκειας
ζωής τους.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι
συγκεκριμένοι οργανισμοί μπο-
ρούν να στερηθούν την τροφή

τους για τουλάχιστον δύο εβδο-
μάδες και παρόλα αυτά να συνε-
χίσουν να αναπτύσσονται κανονικά
μετά την επανέναρξη της διατρο-
φής τους. Η ενδιάμεση περίοδος,
κατά την οποία έχει ανασταλεί
προσωρινά η ανάπτυξη, επιτρέπει
στο σκουλήκι να διπλασιάζει τη
διάρκεια της ζωής του.
Οι ερευνητές θεωρούν ότι η ανα-
κάλυψη αυτή μπορεί να αξιοποι-
ηθεί στην περίπτωση της ανθρώ-
πινης γήρανσης, καθώς και της
βιολογίας του καρκίνου. 
Οι επιστήμονες ήδη ξεκίνησαν γε-
νετικές μελέτες για να διαπιστώ-
σουν αν μπορούν να βρουν ένα
τρόπο να υποχρεώσουν τα σκου-
λήκια να «παγώσουν» την ανά-
πτυξή τους. 

              ΤΩΝ ΗΠΑ
Γιατί… εθιζόμαστε στην ηλιοθεραπεία

Η δραστική δίαιτα δίνει… ζωή!

Αμερικανοί και Δανοί επιστήμονες
ανακάλυψαν ορισμένες σπάνιες

γενετικές μεταλλάξεις, που συναντώνται
σε λιγότερο από το 1% του πληθυσμού
και οι οποίες μπορούν να μειώσουν
τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εμ-
φράγματος έως 40%, καθώς επιφέρουν
σημαντική πτώση του επιπέδου των
τριγλυκεριδίων. Τα ελπιδοφόρα ευρή-
ματα προέκυψαν από δύο ανεξάρτητες
επιστημονικές έρευνες.
Αν αναπτυχθούν νέα φάρμακα στο
μέλλον, τα οποία θα «μιμούνται» την
εν λόγω μετάλλαξη, τότε μπορεί να
βοηθηθούν πολύ περισσότεροι άν-
θρωποι, ιδίως όσοι ανήκουν στην ομάδα
υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Εφό-
σον αυτό όντως συμβεί, τότε θα είναι,
ύστερα από δεκαετίες, η πρώτη νέα
κατηγορία φαρμάκων για την προστασία
της καρδιάς μετά τις στατίνες που μει-
ώνουν τη χοληστερόλη και οι οποίες
εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’80. 
Έκτοτε δεν έχουν ουσιαστικά βρεθεί
νέα σημαντικά φάρμακα που να μει-
ώνουν προληπτικά τον κίνδυνο καρ-
διοπάθειας. Όμως, όπως προειδοποιούν
ειδικοί, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων
χρειάζεται χρόνια και δεν είναι εγγυη-
μένο ότι πράγματι αυτά θα ανταπο-
κρίνονται στις προσδοκίες.
Η στεφανιαία νόσος είναι η πιο κοινή
μορφή καρδιοπάθειας και η βασική
αιτία θανάτου σε πολλές χώρες. Το
υψηλό επίπεδο των λιπιδίων στο αίμα
(«καλή» και «κακή» χοληστερόλη, τρι-
γλυκερίδια) θεωρούνται βασικός πα-
ράγων κινδύνου για τη νόσο. Επειδή
όμως ακόμη κι όταν μειώνεται το επί-
πεδο της «κακής» χοληστερόλης (LDL)
με τα κατάλληλα φάρμακα, όπως οι
στατίνες, παραμένει ο κίνδυνος ενός
θανατηφόρου εμφράγματος, οι επι-
στήμονες αναζητούν και άλλους βιο-
λογικούς μηχανισμούς που αυξάνουν
τον κίνδυνο για την καρδιά. Πλέον, πι-
στεύουν ότι πρέπει να εστιάσουν πε-
ρισσότερο την προσοχή τους στα τρι-
γλυκερίδια ως ανεξάρτητο παράγοντα
πρόκλησης εμφραγμάτων.

«Ντρίμπλα» 
στη στεφανιαία μέσω 

τριγλυκεριδίων
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O
πως προβλέπει η έρευνα

«Visual Networking Index
Global Forecast and Ser-
vice Adoption», της με-

γάλης αμερικανικής εταιρείας δικτύων
Cisco, η παγκόσμια διακίνηση δε-
δομένων μέσω Διαδικτυακού Πρω-
τοκόλλου (IP) για σταθερές και κινητές
συνδέσεις αναμένεται να ανέλθει σε
έναν ετήσιο όγκο 1,6 zettabyte (ένα
zettabyte ισοδυναμεί με 1.000 exa-
byte), δηλαδή σε περισσότερα από
1,5 τρισεκατομμύρια gigabyte ετη-
σίως έως το 2018. 
Εξάλλου, η φύση της διακίνησης δε-
δομένων μέσω διαδικτύου πρόκειται
να αλλάξει ριζικά μέσα στα επόμενα
χρόνια. Το 2018, για πρώτη φορά
στην ιστορία του Ίντερνετ, η πλει-
ονότητα των δεδομένων που θα δια-
κινούνται, δεν θα προέρχεται πλέον
από προσωπικούς υπολογιστές (PC),
καθώς η διακίνηση ασύρματων δε-
δομένων μέσω Wi-Fi αναμένεται να
υπερβεί την ενσύρματη διακίνηση
δεδομένων. Επίσης, για πρώτη φορά,
τα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD)
θα σημειώσουν μεγαλύτερη διακί-
νηση δεδομένων σε σχέση με τα βίν-
τεο τυπικής ευκρίνειας (SD). 
Η διακίνηση δεδομένων συνολικού
όγκου 1,6 zettabyte μέσω διαδικτύου
στα παγκόσμια δίκτυα μόνο κατά το
2018, θα υπερβεί τη διακίνηση όλων
των προηγούμενων ετών συνολικά,
καθώς από το 1984 έως το 2013 η
διακίνηση δεδομένων είχε ανέλθει
σε 1,3 zettabyte παγκοσμίως. 
Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα,

το Μουντιάλ του 2014 θα είναι η κι-
νητήριος δύναμη για τη διακίνηση
δεδομένων μέσω διαδικτύου, καθώς
εκατομμύρια θεατές αναμένεται να
παρακολουθήσουν τους αγώνες μέ-
σω Ίντερνετ. Η μετάδοση του Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
προβλέπεται να δημιουργήσει δια-
κίνηση διαδικτυακών δεδομένων
ύψους 4,3 exabyte. Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με την έρευνα:

3 Το 2018, το μεγαλύτερο μέρος
της διακίνησης δεδομένων θα
προέρχεται από κινητές ή φορητές
συσκευές και όχι από PC. Το 2013,
το ποσοστό της διακίνησης δε-
δομένων μέσω IP που δεν προ-
ερχόταν από PC, ήταν 33%, έως
το 2018 όμως αυτό το ποσοστό
θα ανέλθει στο 57%. Η διακίνηση
δεδομένων από PC θα αυξηθεί
με ετήσιο ρυθμό 10%, ενώ υψη-
λότερους ρυθμούς ανάπτυξης
στη διακίνηση δεδομένων θα πα-

ρουσιάσουν οι τηλεοράσεις (18%),
οι ταμπλέτες (74%) και τα «έξυπνα»
κινητά (64%). 

3 Το 2013, η διακίνηση δεδομένων
που προήλθε από αστικά δίκτυα
ξεπέρασε τη διακίνηση μέσω συν-
δέσεων μεγάλων αποστάσεων. Η
αστική διακίνηση δεδομένων πρό-
κειται να αυξηθεί έως το 2018 σχε-
δόν με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση
με τη διακίνηση δεδομένων με-
γάλων αποστάσεων. 

3 Έως το 2018, τα βίντεο μέσω IP
θα αποτελούν το 79% της συνο-
λικής διακίνησης δεδομένων μέσω
IP, σε σχέση με 66% το 2013. Τα
βίντεο πολύ υψηλής ανάλυσης
(Ultra HD) θα αντιπροσωπεύουν
το 11% της διακίνησης δεδομένων
βίντεο μέσω IP το 2018, σε σύγ-
κριση με 0,1% το 2013. Τα βίντεο
υψηλής ανάλυσης (HD) θα αντι-
προσωπεύουν το 52% έως το 2018
(από 36%), ενώ τα βίντεο τυπικής

ανάλυσης (SD) το 37% (από πο-
σοστό 64%). 

3 Οι συσκευές με σύνδεση σε Wi-Fi
και σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
θα αντιπροσωπεύουν το 76% της
διακίνησης δεδομένων μέσω Ίν-
τερνετ έως το 2018, με ποσοστό
61% να προέρχεται από το Wi-Fi
και 15% από το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας. Έως το 2018 η δια-
κίνηση δεδομένων από σταθερές
συνδέσεις θα αποτελεί μόνο το
24% της συνολικής διακίνησης
δεδομένων μέσω διαδικτύου. Συγ-
κριτικά, το 2013 το Wi-Fi αντιπρο-
σώπευε το 55%, οι συνδέσεις κι-
νητής τηλεφωνίας το 4%, ενώ οι
σταθερές συνδέσεις το 41%. 

3 Το 2018 θα υπάρχουν 2,7 συνδε-
δεμένες συσκευές/συνδέσεις κατά
κεφαλή παγκοσμίως, σε σχέση με
1,7 κατά κεφαλή το 2013. Θα υπάρ-
χουν επίσης 7,3 δισεκατομμύρια
συνδέσεις M2M παγκοσμίως ή σχε-
δόν μία σύνδεση M2M κατά κε-
φαλή, με βάση πληθυσμό 7,6 δι-
σεκατομμυρίων το 2018.

3 Οι παγκόσμιες ευρυζωνικές τα-
χύτητες θα αγγίξουν τα 42 Mbps
το 2018, σε σχέση με 16 Mbps
στο τέλος του 2013. Η πλειονότητα
των ευρυζωνικών συνδέσεων, δη-
λαδή το 55% κατ’ εκτίμηση, θα
είναι ταχύτερες από 10 Mbps το
2018. 

3 Τα online βίντεο θα αποτελούν
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οι-
κιακή διαδικτυακή υπηρεσία, ση-
μειώνοντας αύξηση από 1,2 δισε-
κατομμύρια χρήστες σε 1,9 δισε-
κατομμύριο χρήστες έως το 2018. 

3 Οι υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας
(LBS) για κινητά τηλέφωνα θα είναι
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κα-
ταναλωτική υπηρεσία για κινητά,
με αύξηση από 236 εκατομμύρια
χρήστες το 2013 σε 1 δισεκατομ-
μύριο χρήστες το 2018. 

3 Οι προσωπικές βιντεοδιασκέψεις,
καθώς και αυτές μέσω υπολογιστή,
θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσό-
μενη επαγγελματική υπηρεσία
μέσω διαδικτύου, ενώ θα σημει-
ώσουν αύξηση από 37 εκατομ-
μύρια χρήστες το 2013, σε 238
εκατομμύρια χρήστες το 2018. 

Όσον αφορά τις προβλέψεις κατά
περιοχές και χώρες, το 2018 ο με-
γαλύτερος όγκος διακίνησης δεδο-
μένων θα προέρχεται από την περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού, με 47,6 exabyte
μηνιαίως. Με τον πλέον πολυάριθμο
πληθυσμό παγκοσμίως και τον με-
γαλύτερο αριθμό συσκευών/συν-
δέσεων, θα διατηρήσει την πρωτο-
καθεδρία της ως κορυφαία περιοχή
προέλευσης της διακίνησης δεδο-
μένων. Το 2018, οι χώρες από τις
οποίες θα προέρχεται η μεγαλύτερη
διακίνηση δεδομένων, θα είναι οι
ΗΠΑ με 37 exabyte μηνιαίως και η
Κίνα με 18 exabyte μηνιαίως.

Το 2018, για πρώτη φορά

στην ιστορία του Ίντερνετ,

η διακίνηση ασύρματων

δεδομένων μέσω Wi-Fi

αναμένεται να υπερβεί

την ενσύρματη διακίνηση

δεδομένων 

Μέσα στην επόμενη τετραετία η παγκόσμια
διακίνηση δεδομένων μέσω διαδικτύου
θα αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές, λόγω του

συνεχώς μεγαλύτερου αριθμού χρηστών,
της αύξησης των συσκευών με σχετικές δυ-

νατότητες σύνδεσης, της περαιτέρω αύξησης
των ευρυζωνικών ταχυτήτων και της συχνότερης

παρακολούθησης βίντεο. Επίσης, θα παίξουν ρόλο νέοι
παράγοντες ανάπτυξης που αφορούν το «διαδίκτυο των πραγμάτων»,
όπως οι τεχνολογίες διαδικτυακής σύνδεσης μεταξύ συσκευών
(M2M), συμπεριλαμβανομένων των «έξυπνων» αυτοκινήτων. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Το Ίντερνετ τρέχει με
την ταχύτητα του... φωτός!





T
o κύριο συστατικό των λευκών

κρασιών είναι τα λευκά σταφύλια
χωρίς «δέρμα» και χωρίς σπόρους.
Τα περισσότερα λευκά κρασιά

έχουν μια ελαφριά και φρουτώδη γεύση, αλλά
υπάρχουν και ορισμένες ποικιλίες λευκών κρα-
σιών που έχουν μια πιο πλούσια γεύση.

Τα πιο δημοφιλή είδη είναι η σαμπάνια, το Savignon blanc,
το Pinot Grigio, το Chardonnay, το Viognier, το Chenin Blanc

και το Riesling. Aπό την άλλη, τα κόκκινα κρασιά γί-
νονται από σκούρο κόκκινο ή μαύρο σταφύλι. Η

κύρια διαφορά μεταξύ κόκκινων και λευκών
κρασιών είναι ότι τα κόκκινα κρασιά παράγονται
από ολόκληρα σταφύλια, συμπεριλαμβανομένου
του «δέρματός» τους. Η φλοίδα (δέρμα) προσθέτει
χρώμα και γεύση στους ερυθρούς οίνους και
αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν
πιο πλούσια γεύση. Αυτό οφείλεται στα φυσικά
συστατικά που βρίσκονται στο «δέρμα» των
σταφυλιών, δηλαδή στις τανίνες. Τα κόκκινα
κρασιά προτιμώνται σε μεγάλες οινοποιητικές
χώρες, όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Τα πιο
δημοφιλή είναι το Cabernet Sauvignon, το
Merlot, το Malbec, το Sangiovese, το Zinfandel

και το Pinot Noir. 
Και οι δύο τύποι κρασιού έχουν αναμφισβήτητα

ευεργετική επίδραση -χωρίς υπερβολές στην κα-
τανάλωση- στον οργανισμό. Παρά το γεγονός

βέβαια ότι παράγονται από σταφύλια, δεν έχουν τα
ίδια οφέλη με το ίδιο το φρούτο σταφύλι. Τα σταφύλια,

λόγω της ζύμωσης για την παραγωγή του κρασιού,
χάνουν μερικές από τις αρχικές τους ιδιότητες, αλλά και

αποκτούν νέα οφέλη για την υγεία. Ένα από τα κυριότερα
οφέλη του λευκού κρασιού είναι ότι μπορούν να βελτιώσουν
την υγεία της καρδιάς και να βοηθήσουν στην πρόληψη
καρδιακών παθήσεων. Βοηθά, επίσης, στην καλή υγεία των
πνευμόνων. Το κόκκινο κρασί βέβαια συμβάλλει στην υγεία,
λόγω του αντιοξειδωτικού του περιεχομένου, που φέρει το
όνομα ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη προσφέρει εξαιρετική
προστασία στα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί ακόμα να εξου-
δετερώσει θρομβώσεις στο αίμα. Είναι, επίσης, αποτελεσματική
στην αναστολή των δραστηριοτήτων των ενζύμων που διε-
γείρουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, ενώ επι-
βραδύνει την ανοσοαπόκριση. Το κόκκινο κρασί περιέχει
επίσης πολυφαινόλες, οι οποίες είναι εξαιρετικά αντιοξειδωτικά
συστατικά. Οι πολυφαινόλες βοηθούν στη μείωση της αρ-

τηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης, στη
βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην κα-
ταπολέμηση κατά των επιβλαβών βακτηρίων και στην
πρόληψη του καρκίνου. Το κόκκινο κρασί είναι, επίσης,
καλή πηγή φλαβονοειδών, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό
που βοηθά στη μείωση του κινδύνου κατά
του καρκίνου. 
Σε γενικές γραμμές, το κόκκινο κρασί
θεωρείται μια πιο υγιεινή επιλογή από
το λευκό κρασί. Ωστόσο, τα υψηλής
ποιότητας λευκά κρασιά, από ορισμέ-
νους οινοπαραγωγούς, μπορεί να προ-
σφέρουν περισσότερα οφέλη για την
υγεία απ’ ότι μερικά κόκκινα κρασιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη
του Πανεπιστημίου Λατρόμπ της Μελ-
βούρνης, ένα ποτήρι λευκό κρασί πριν
το φαγητό, μειώνει την όρεξη αφού δη-
μιουργεί μια αίσθηση πληρότητας του
στομάχου συγκριτικά με το κόκκινο, που
η αίσθηση αυτή είναι παροδική. Το κρασί,
μάλιστα, βελτιώνει όχι μόνο τη
σωματική υγεία, αλλά μπορεί
να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε
το άγχος. Σύμφωνα πάντως με
τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Χάρβαρντ (Ηarvard School of
Public Health), οι άνδρες μπο-
ρούν να καταναλώνουν μέχρι
δύο ποτά την ημέρα, ενώ οι
γυναίκες μέχρι ένα ποτό. 
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Οι λάτρεις του κρασιού συνήθως προτιμούν είτε μόνο λευκό
είτε μόνο κόκκινο. Το γεγονός ότι περισσότερες είναι οι αναφορές 

για τα ευεργετικά οφέλη του κόκκινου κρασιού, οδηγεί 
τους καταναλωτές και στη μεγαλύτερη κατανάλωσή του. 

Ωστόσο, πόσοι από εσάς έχετε αναρωτηθεί ποιό από τα δύο 
προσφέρει τα περισσότερα οφέλη στην υγεία; 

Κόκκινο vs λευκό κρασί 
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

Κόκκινο 
κρασί 

(1 ποτήρι)

Λευκό
κρασί

(1 ποτήρι)
Θερμίδες 125 121
Υδατάνθρακες 3.8 γρ. 3.8 γρ
Ζάχαρη 0.9 γρ. 1.4 γρ.
Ασβέστιο 1% 1%

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων MSc
(kogka@paragogi.net)
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Εκτέλεση
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200οC. 
Τοποθετείτε τα ψωμάκια σε ένα ξύλο κοπής
και χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι, τα
κόβετε κατά μήκος και τα ανοίγετε στη
μέση. Τα τοποθετείτε σε ένα φύλλο ψησί-
ματος με την κομμένη πλευρά να «κοιτά»
προς τα πάνω. 
Σε ένα μικρό μπολάκι τοποθετείτε το βού-
τυρο και το βάζετε για λίγα δευτερόλεπτα
στο φούρνο μικροκυμάτων για να λιώσει.
Ρίχνετε, έπειτα, το σκόρδο σε σκόνη και
ανακατεύετε καλά. Με ένα πινέλο πασπα-
λίζετε την πάνω πλευρά από κάθε ψωμάκι.
Ψήνετε μετά τα ψωμάκια για 8 έως 10
λεπτά ή έως ότου ροδίσουν. 
Αφού πλύνετε καλά το κοτόπουλο και
αφαιρέσετε το λίπος του (εάν έχει), το
κόβετε σε μακρόστενα κομμάτια και πα-
σπαλίζετε με 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι και
1/2 κουτ. γλυκού πιπέρι. Ζεσταίνετε το
ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και ρίχνετε το
κοτόπουλο. Μαγειρεύετε τα κομμάτια κο-
τόπουλου έως ότου ψηθούν και αποκτή-
σουν ένα άσπρο-καφέ χρώμα, περίπου 8
λεπτά. 
Παράλληλα, αφαιρείτε τα ψωμάκια από
το φούρνο. Σε κάθε «ψωμάκι-βάση» του
burger, περιχύνετε με τυρί παρμεζάνα,
τοποθετείτε πάνω του λίγα κομματάκια
κοτόπουλου, 1 κουτ. της σούπας σάλτσα
ντομάτας και από πάνω λίγο τυρί μοτσα-
ρέλας. Βάζετε από πάνω το δεύτερο ψωμάκι
και πιέζετε ελαφρά. Επαναλαμβάνετε τη
διαδικασία για όλα τα μίνι burgers. 
Όταν ετοιμαστούν, τα τοποθετείτε στο
φούρνο για ακόμα 5 λεπτά ή έως
ότου τα τυριά αρχίσουν να λιώνουν. 

Υλικά για 4-6 άτομα 
� 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
� 3 στήθη κοτόπουλου, κομμένο 
� 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι
� 2 κουτ. γλυκού πιπέρι 
� 3 κουτ. σούπας βούτυρο ανάλατο
� 1 κουτ. γλυκού σκόρδο σε σκόνη
� 120 γρ. τυρί παρμεζάνα, τριμμένο
� 3/4 φλιτζ. σάλτσα ντομάτας, έτοιμη
� 140 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη
� 12 ψωμάκια για μίνι burger

Εκτέλεση 
Κάτω απο τρεχούμενο νερό πλένετε καλά τις πατάτες, χωρίς να αφαιρέσετε τη φλούδα τους. Χρησιμοποιείστε
το σφουγγάρι για καλύτερο αποτέλεσμα. Ρίχνετε τις πατάτες σε μια βαθιά κατσαρόλα, προσθέτετε 1
κουταλάκι αλάτι και τις αφήνετε να βράσουν για 20-25 λεπτά, εξαρτάται απο το μέγεθός τους. Όταν
βράσουν, τις σουρώνετε και τις αφήνετε να κρυώσουν. Με ένα μαχαίρι τις κόβετε στη μέση και έπειτα με
ένα κουταλάκι του γλυκού αφαιρείτε λίγο απο την ψίχα τους για να τοποθετήσετε έπειτα τα υλικά. 
Σε ένα μεσαίο μπολ ανακατεύετε την ψίχα πατάτας, που έχετε αφαιρέσει, το μπέικον, το τυρί γκούντα,
το μαιντανό, το γάλα (ή την κρέμα γάλακτος) και αλατοπιπερώνετε. Το μίγμα σας πρέπει να μην είναι
πολύ σφιχτό. Τοποθετείτε τις πατάτες σε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί και με ένα κουταλάκι του
γλυκού τις «γεμίζετε» με το μείγμα πατάτας. Γαρνίρετε με το τριμμένο τυρί και τις ψήνετε σε προθερμασμένο
φούρνο για περίπου 20 λεπτά στους 180οC. 
Αφού τις αφαιρέσετε από το φούρνο γαρνίρετε με λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβίρετε αμέσως. 

Μενού για ποδοσφαιρόφιλους
Το τσιμπολόγημα
αναμφισβήτητα
συμπεριλαμβάνεται 
στη διάρκεια ενός
αγώνα μουντιάλ. 
Η έτοιμη πίτσα και τα
σουβλάκια μπορεί να
είναι η πιο γρήγορη
λύση, αλλά σίγουρα δεν
είναι και η πιο υγιεινή.
Εμείς σας προτείνουμε
γρήγορες και εύκολες
συνταγές, που αξίζει 
να δοκιμάσετε. 

Εκτέλεση
Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 200οC. Σε ένα μεγάλο
μπολ ανακατεύετε το αλεύρι,
το μπέικιν πάουντερ, τη ρί-
γανι, το πιπέρι, το τυρί παρ-
μεζάνα, το ελαιόλαδο, τη
ζάχαρη, το γάλα και το αυγό.
Ανακατεύετε καλά με ένα
πιρούνι. Σε ένα δεύτερο
μπολ ανακατεύετε το μείγμα
τυριών και το πεπερόνι. Προ-
σθέτετε το μείγμα πεπερόνι
στο μπολ με το αλεύρι και
ανακατεύετε καλά. 
Βάζετε λίγο ελαιόλαδο σε
κάθε φορμάκι σιλικόνης για
μάφιν και γεμίζετε με το μείγ-
μα. Ψήνετε τα ατομικά μάφιν
για περίπου 20 λεπτά ή έως
ότου ροδίσουν. Αφήνετε να
κρυώσουν ελαφρά και τα
αφαιρείτε απο τα φορ-
μάκια σιλικόνης. 

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

Υλικά για 4-6 άτομα 
� 2 φλιτζ. αλεύρι για

όλες τις χρήσεις
� 2 κουτ. γλυκού μπέι-

κιν πάουντερ
� 1/2 κουτ. σούπας ρί-

γανη
� 1/2 κουτ. γλυκού

φρεσκοτριμμένο 
πιπέρι

� 1 φλιτζ. παρμεζάνα
τριμμένη

� 1 κουτ. γλυκού 
ζάχαρη

� 2 κουτ. σούπας 
ελαιόλαδο

� 1 1/2 φλιτζ. γάλα
� 2 αυγά, χτυπημένα
� 2 φλιτζ. μείγμα 

τυριών, τριμμένα
� 150 γρ. πεπερόνι

κομμένο σε ροδέλες

Συνταγή 3
Ατομικά αλμυρά μάφιν με πεπερόνι 

Υλικά για 4-6 άτομα
� 10 μέτριες πατάτες
� 120 γρ. μπέικον, 

ψιλοκομμένο
� 7 κουτ. σούπας 

κεφαλοτύρι, τριμμένο
� 3 κουτ. σούπας μαιντανό, ψιλοκομμένο
� 1 ποτήρι γάλα ή 1/2 ποτήρι 

κρέμα γάλακτος
� 170 γρ. τυρί γκούντα, 

τριμμένο
� Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι

για το γαρνίρισμα 
(προαιρετικά)

� Αλάτι
� Πιπέρι

Συνταγή 1 Πατάτες φούρνου με μπέικον

Συνταγή 2

Μίνι burger

κοτόπουλου



Μ
ε πρωτοβουλία της Πε-

ριφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, ένα καινοτόμο
τουριστικό προϊόν, που

«τρέχει» ήδη στην Ερμούπολη, «ξε-
κλειδώνει» τις πόρτες παλιών συ-
ριανών αρχοντικών και καλεί Έλ-
ληνες και ξένους επισκέπτες να κά-
νουν μια «βουτιά» στην ιστορία
τους. 
Με βάση το σχεδιασμό, από την
επόμενη τουριστική περίοδο επι-
λεγμένα ιστορικά ακίνητα της Ερ-
μούπολης, δημόσια και ιδιωτικά,
θα έχουν τη δυνατότητα να τα επι-
σκέπτονται γκρουπ τουριστών με
τη συνοδεία ξεναγού. 
«Ποδαρικό» σε μια πιλοτική ξενά-
γηση έκανε ο υπουργός Τουρισμού,
Νεότητας και Αθλητισμού της Δη-
μοκρατίας του Ταταρστάν, Σεργκέι
Ιβάνοφ, ο οποίος έμεινε εντυπω-
σιασμένος από τις ομορφιές των
αρχοντικών.
Η παρουσία του υπουργού στη Σύ-
ρο είναι ένα «άνοιγμα» προς τη ρω-
σική αγορά και την προσέλκυση

Ρώσων επισκεπτών στο νησί. 
Η ιδέα του πρότζεκτ ανατέθηκε σε
τέσσερις φοιτήτριες του Τμήματος

Μηχανικών Σχεδίασης, Προϊόντων
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και στόχος είναι η δημι-
ουργία ενός νέου τουριστικού προ-
ϊόντος, το οποίο θα βασίζεται στις
αρχές του Service Design ώστε να
εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν
της Σύρου.
Το πρόγραμμα, που αποτελεί ταξίδι
στον χρόνο και δίνει μια «γεύση»
από την ιστορία του τόπου, σχε-
διάζουν στο πλαίσιο της πρακτικής
τους άσκησης η Γαλάτεια Πανουργιά,
η Αννα Δανά, η Ντέμπη Λοϊζου και
η Ελένη Μπουρλιού, με επιβλέποντα
τον υποψήφιο διδάκτορα Σπύρο
Μποφυλάτο. 
Οι μελλοντικοί επισκέπτες θα έχουν
τη δυνατότητα να μπουν σε παλιά
αρχοντικά, με ιδιαίτερη ιστορική
και αρχιτεκτονική αξία, να θαυμά-
σουν εξαιρετικές τοιχογραφίες και
οροφογραφίες, να εμπνευστούν
από τον αξιόλογο ζωγραφικό διά-
κοσμο. Και όλα αυτά παρουσία των
ιδιοκτητών, καθώς τα κτίρια είτε
κατοικούνται είτε λειτουργούν ως
χώροι εργασίας.

Το παράδειγμα του
εξωτερικού
«Στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δια-
δεδομένες οι ξεναγήσεις σε τέτοιου
είδους χώρους. Οι λόγοι που ανοί-
γουν τα κτίρια είναι πολλοί. Άλλοι
το κάνουν για να μπορούν με τα
έσοδα να τα συντηρούν, άλλοι για

φιλανθρωπικούς σκοπούς, άλλοι
τα βλέπουν ως επιχείρηση. Η δια-
φορά με τη Σύρο είναι πως πολλά
κτίρια του εξωτερικού δεν κατοι-
κούνται, απλώς μένουν επιπλωμέ-
να», δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων η Ελένη Μπουρ-
λιού, μία από τις τέσσερις φοιτήτριες
που εργάζονται πάνω στο πρότζεκτ.
Σε πρώτο επίπεδο σχεδιασμού και
εφαρμογής επιλέχτηκε μια συγκε-
κριμένη διαδρομή εντός της πόλης,
που συμπεριλαμβάνει από τα πα-
λαιότερα τμήματά της και μερικά
από τα σημαντικότερα ακίνητα, δη-
μόσια και ιδιωτικά (κτίριο Περιφέ-
ρειας, Επιμελητηρίου Κυκλάδων,
θέατρο Απόλλων, κτίριο οικογένειας
Κοή, μουσείο Κυβέλη κ.ά.). 
«Εργαστήκαμε περίπου δύο μήνες,
ψάχνοντας να βρούμε όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για τα ιστο-
ρικά αυτά κτίρια. Ψάξαμε βιβλιο-
θήκες, μιλήσαμε με ανθρώπους εν
ζωή, κάναμε την έρευνά μας για να
είμαστε έτοιμες να παρουσιάσουμε
αναλυτικά την ιστορία τους» πρό-
σθεσε η Ντέμπη Λοΐζου. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ των
μελλοντικών προοπτικών του προ-
γράμματος, είναι η δημιουργία δια-
φορετικών διαδρομών. 
Την επίβλεψη θα έχει ο Δήμος Σύ-
ρου-Ερμούπολης, με τη συνεργασία
της Περιφέρειας και όλων των εμ-
πλεκόμενων με τον τουρισμό φο-
ρέων.
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Είναι πολλές οι φορές που έτυχε να
βρεθούμε έξω από σπουδαία
κτίρια  και να αναρωτηθούμε για
τους ανθρώπους που ζουν εκεί,
για τις ιστορίες που φιλοξενούν
και τα «μυστικά» που μπορεί να
κρύβουν στο εσωτερικό τους.
Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι κάτοικοι
της Σύρου... 

Οικοδέσποινα η συριανή αρχοντιά 

ΗΕρμούπολη άρχισε να κατοικείται από
τους πρόσφυγες που ήρθαν σταδιακά

στο νησί από τη Μικρά Ασία, τη Χίο, την
Κάσο, τα Ψαρά και την Κρήτη, από το
1822. Μεταξύ 1840 και 1880 αναπτύσσεται
ραγδαία και μετατρέπεται σε μια πόλη
στολίδι, με αναπτυγμένη αστική τάξη. 
Το 1848 άρχισε να χτίζεται η αριστοκρατική
συνοικία της Σύρου, τα Βαπόρια και ναός
του Αγίου Νικολάου. Το 1864 εγκαινιάστηκε
το θέατρο «Απόλλων», έργο του Ιταλού
αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό. Το επιβλητικό
δημαρχείο της πόλης κτίστηκε από τον
Ερνέστο Τσίλλερ το 1876-1891. Τα τελευταία

χρόνια, με τις καίριες επεμβάσεις και απο-
καταστάσεις στα νεοκλασικά κτίρια και
σε όλους τους δημόσιους χώρους, η Ερ-
μούπολη είναι μια πανέμορφη πόλη, που
τίποτε δεν έχει να ζηλέψει από την περασμένη
αίγλη της. Στα πλακόστρωτα σοκάκια του
κέντρου της Ερμούπολης υπάρχουν εμπορικά
καταστήματα, ενώ έχουν αναπτυχθεί του-
ριστικές και ξενοδοχειακές υποδομές.
Πολλά νεοκλασικά κτίρια έχουν αναπαλαιωθεί
και λειτουργούν ως ξενώνες. 
Στη Σύρο, πολλά είναι τα παραδοσιακά
ταβερνάκια, τα ουζερί και τα μεζεδοπωλεία.
Όλα φτιάχτηκαν με την κατάλληλη φροντίδα

των κατοίκων του νησιού και αποτελούν
μοναδικά κέντρα μύησης στη εκπληκτική
συριανή κουζίνα. 

Παραλίες
Μπροστά στην Ερμούπολη υπάρχουν καλές
παραλίες με καθαρά νερά, που έχουν το
χαρακτηριστικό ότι βρίσκονται πολύ κοντά
μεταξύ τους.
Πρόκειται για τα Κύματα, την παραλία

του Αγίου Νικολάου, το Τάλληρο και την
παραλία Βαγγελίδη. Σε όλες η πρόσβαση
είναι πολύ εύκολη με τα πόδια από οποι-
οδήποτε σημείο της πόλης. 

Η αρχόντισσα Ερμούπολη
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Η
επετειακή διοργάνωση του 20ού

Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλα-
μάτας θα πραγματοποιηθεί από
τις 17 έως τις 24 Ιουλίου, στη μεσ-

σηνιακή πρωτεύουσα, για να παρουσιάσει
ενδιαφέρουσες πτυχές της σύγχρονης ελλη-
νικής και διεθνούς χορευτικής δημιουργίας,
της θεωρητικής σκέψης για τις παραστατικές
τέχνες και την εξειδικευμένη εκπαίδευση. Το
Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Διεθνές Κέν-
τρο Χορού Καλαμάτας (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.), με Καλλι-
τεχνική Διευθύντρια τη Βίκυ Μαραγκοπούλου. 
Το φετινό πρόγραμμα τaου φεστιβάλ ανοίγει
το δημοφιλές χορευτικό σχήμα «Nederlands
Dans Theater 2» με τέσσερις χορογραφίες:
«Gods and Dogs», «Shutters Shut», «Subject
to Change» και «Cacti» (17, 18/7, Μέγαρο Χο-
ρού-Κεντρική Αίθουσα). Το σόλο του Κριστιάν
Ριζό που ερμηνεύει ο Τούρκος χορευτής Κερέμ
Γκελεμπέκ κι έχει τίτλο «sakinan goze cop
batar» παίρνει την σκυτάλη στις 18 και 19/7
(Μέγαρο Χορού-Στούντιο), ενώ το στοιχείο
της συνύπαρξης αναδεικνύεται στο έργο
«Badke» (19, 20/7, Αμφιθέατρο Κάστρου), σε
ένα επιτυχημένο δείγμα συνεργασίας
βέλγων και παλαιστινίων χορευτών. 
Στη συνέχεια, στις 20 Ιουλίου,
η Δανή Μέτε Ινκβαρτσεν, η
οποία ζει και εργάζεται στις
Βρυξέλλες, παρουσιάζει
έναν τελείως διαφορετικό
χορογραφικό κόσμο, άυλο
και άχρονο, ανακατεύοντας
τεχνητά το φυσικό τοπίο,
δημιουργώντας ένα ποιητικό
περιβάλλον, στην παράσταση
«Evaporated Landscapes» (20/7,

Μέγαρο Χορού-Κεντρική Αίθουσα). Την οδύνη
των ξεριζωμένων σωμάτων παρακολουθεί
κανείς και στη χορογραφία της Πατρίσιας
Απέργη, «Πλάνητες». 
Η χορογράφος, που παρουσιάζεται για τρίτη
φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
με την ομάδα «Αερίτες», ασχολείται και σε
αυτή τη δουλειά της με τον αστικό λαβύρινθο,
δημιουργώντας ένα κοινωνικό σχόλιο γύρω
από τους Πλάνητες, τους πολίτες του κόσμου,
τους ταξιδιώτες, τους μετανάστες, τους πρό-
σφυγες, τους «ξένους», εμβαθύνοντας στις
έννοιες της περιπλάνησης, της αναζήτησης
ενός καλύτερου αύριο, της πρόσμειξης, της
ανταλλαγής, της ενσωμάτωσης, της ένταξης
(22/7, Μέγαρο Χορού-Κεντρική Αίθουσα).
Την «Πετρόσουπα», το μαγικό μουσικό πα-
ραμύθι που ξεκίνησε από κινεζικός λαϊκός
μύθος, θα παρουσιάσουν την τελευταία μέρα
του φεστιβάλ (24/7), ο Καλαματιανός συνθέτης
Στάθης Γυφτάκης και οι μαθητές του Δημοτικού
Ωδείου Καλαμάτας, εκεί όπου λέξεις, μουσικές,
κούκλες και ερμηνευτές –σε μια παραγωγή

του Φεστιβάλ Αθηνών– θα πλημμυρίσουν
με ζωντάνια και μαγεία το Αμφιθέατρο

Κάστρου.
Το Φεστιβάλ, για ακόμη μια

χρονιά, πλαισιώνεται από
παράλληλες εκδηλώσεις,
όπως η ξενάγηση στο

Αρχαιολογικό Μουσείο
Μεσσηνίας και στην πε-

ριοδική έκθεση «Μυθικοί
Χοροί της Μεσσηνίας», κα-

θώς και από εκπαιδευτικά προ-
γράμματα.

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ Πρόκειται για κλασικό, που θα βρείτε
σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο ή στο

διαδίκτυο. Γράφτηκε μέσα σε δύο μήνες,
την άνοιξη του 1950 και στις σελίδες του
θα βρείτε καταπληκτικές αναφορές για
τη σύγχρονη ιστορία μέχρι και το 1951,
έτος έκδοσης του κλασικού αυτού πονή-
ματος, που φυσικά αντικατοπτρίζει την
ποιότητα του συγγραφέα του. Οι σελίδες
του βιβλίου αποτελούν μια καταγγελία
του ολοκληρωτισμού, με συνεχείς ιστορικές
αναφορές στην πραγματική φύση του να-
ζισμού και του κομμουνισμού, των δύο
απάνθρωπων ιδεολογιών με τις οποίες εί-
μαστε και πάλι αντιμέτωποι. Εξαιρετικές
είναι και οι αναφορές στα όσα συνέβησαν
στην Ελλάδα και οδήγησαν στην εμφύλια
σύγκρουση.
Στην εισαγωγή του –καταπληκτικού– βι-
βλίου, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ανα-
φέρει (το 1950, επαναλαμβάνω) πως «τα
πενήντα χρόνια που έρχονται (και ίσως
όχι μόνο τα πενήντα) θα εξαρτηθούν σε
μεγάλο βαθμό απ’ ό,τι βρίσκεται αυτή τη
στιγμή μέσα μας, απ’ ό,τι έχει διασωθεί
μέσα μας ως στοιχείο ανθρώπινο. Δεν έχει
καμία σημασία ποιές θα ’ναι οι κοινωνικές
και γενικότερα, οι εξωτερικές μορφές της
ζωής στα χρόνια που έρχονται. Σημασία
έχει μόνο να υπάρχει η ανθρώπινη ψυχή

στις μορφές αυτές. Αν τη διασώσουμε
εμείς μέσα μας, θα υπάρχει». 
Τα καταφέραμε; Διαβάζοντας αυτό το βι-
βλίο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να απαν-
τήσουμε στο θεμελιώδες αυτό ερώτημα.

Κλείνοντας 20 χρόνια συνεχούς πορείας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας αλλά και
διεθνώς, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανανεώνει και φέτος το ραντεβού του 

με το κοινό, για να γιορτάσει με ξεχωριστές εκδηλώσεις το σύγχρονο χορό.

Ηταινία του David Ayer
με τίτλο «Σαμποτάζ»,

που σηματοδοτεί την επι-
στροφή στη μεγάλη οθόνη
του Άρνολντ Σβαρτζενέγ-
κερ, προβάλλεται από την
περασμένη εβδομάδα
στους κινηματογράφους
της χώρας. Βαρόνοι ναρ-
κωτικών, αστυνομικοί,
όπλα, προδοσίες και δο-
λοφονίες συνθέτουν ένα
σκηνικό... κομμένο και ραμ-

μένο στα μέτρα του Άρνι,
που έχτισε όλη την κινη-
ματογραφική διαδρομή
του πάνω στο συγκεκρι-
μένο είδος. 
Η καλύτερη ομάδα δίωξης
ναρκωτικών στον πλανήτη
δεν θα μπορούσε παρά να
έχει αρχηγό τον Άρνολντ
Σβαρτζενέγκερ. Δεν ση-
μαίνει όμως ότι είναι αλώ-
βητη, ειδικά όταν θεωρείται
υπεύθυνη για την εξαφά-

νιση δέκα εκατομμυρίων
δολαρίων, μετά από έφοδο
σε κρησφύγετο ενός πα-
νίσχυρου μεξικανικού καρ-
τέλ. Όπως είναι φυσικό, τα
μέλη της ομάδας βρίσκον-
ται στο στόχαστρο και
ένας-ένας χάνει τη ζωή του.
Στο πρότυπο των Δέκα Μι-
κρών Νέγρων της Αγκάθα
Κρίστι, όλοι είναι ένοχοι
και η ομάδα συρρικνώνεται
μυστηριωδώς...

Σαμποτάζ

Ένα επίκαιρο βιβλίο του 1951

Η προπώληση των εισιτη-
ρίων για το 20ο Φεστιβάλ
Χορού Καλαμάτας ξεκινά
την Τρίτη 1η Ιουλίου,
από το Δημοτικό Πνευματικό
Κέντρο Καλαμάτας και τηλε-
φωνικά στο 27210/97610,
97630 (μέσω πιστωτικής
κάρτας).
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ΝΙΚΟΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

20ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Χορού Καλαμάτας

Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΦΕΤΟΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

info
Τίτλος: Ο εικοστός αιώνας – 
Η πάλη μεταξύ ανθρωπισμού και απανθρωπίας 
Συγγραφέας: Παν. Κανελλόπουλος 
Τόπος έκδοσης: Αθήναι 1951
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Opel ξεκινά την ανανέωση της γκά-

μας κινητήρων συνόλων της με
τους νέους κινητήρες 1.6L βενζίνης
και diesel, και με την επόμενη γενιά

πεντατάχυτων και εξατάχυτων κιβωτίων. Μέχρι
το τέλος της χρονιάς θα προστεθεί μία νέα οι-
κογένεια βενζινοκινητήρων μικρού κυβισμού.
Όλα τα σύνολα έχουν εξελιχθεί με γνώμονα
τις κορυφαίες επιδόσεις και την πολιτισμένη
λειτουργία. Στοχεύοντας στην ικανοποίηση
των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών
για κινητήρες μικρού κυβισμού, που προσφέ-
ρουν υψηλή ιπποδύναμη με μειωμένη κατα-
νάλωση και χαμηλές εκπομπές CO2, οι νέοι
κινητήρες βενζίνης και diesel θα λανσαριστούν
σταδιακά σε όλη την προϊοντική γκάμα της
Opel. Η άριστη κατανάλωση σε σχέση με την
απόδοση και η εξαιρετικά πολιτισμένη λει-
τουργία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και των
δύο οικογενειών κινητήρων 1.6 L, ενώ τα βελ-
τιωμένα κιβώτια προσφέρουν ποιοτική δια-
δικασία αλλαγών σχέσεων, σύμφωνα με τα
πρότυπα του ανταγωνισμού της Opel. Ένα νέο
μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων και ένα νέο αυ-
τοματοποιημένο μηχανικό θα ακολουθήσουν
στο άμεσο μέλλον. 

Νέος βενζινοκινητήρας 1.6 SIDI Turbo
Υιοθετώντας σύστημα Spark Ignition Direct
Injection (SIDI), ο νέος, τετρακύλινδρος βενζι-
νοκινητήρας κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις. Η
έκδοση Eco Turbo, που αποδίδει 125 kW/170
hp και μέγιστη ροπή 280 Nm, εστιάζει στη
βελτιστοποιημένη κατανάλωση, στην υψηλή
ροπή στις χαμηλές στροφές και στην άριστη
ελαστικότητα. Ο Performance Turbo, με 147
kW/200 hp και μέγιστη ροπή 300 Nm, προσφέρει
ειδική ισχύ 125 hp ανά λίτρο, η καλύτερη στην
κατηγορία σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 
Η ελαστικότητα του Eco Turbo φαίνεται στην
κατά 20% βελτιωμένη επιτάχυνση με πέμπτη
σχέση από τα 80 στα 120 km/h, ενώ ο 200 hp
Performance Turbo προσδίδει ακόμα πιο σπορ
αίσθηση στο χαρακτήρα του νέου κινητήρα. 
Ανάμεσα στα πιο αξιόλογα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά είναι: 

3 Εξαιρετικά πολιτισμένη λειτουργία:Ο μο-
ναδικός κινητήρας στην κατηγορία του με
αντικραδασμικούς άξονες για αθόρυβη λει-
τουργία. 

3 Βέλτιστη απόδοση καυσίμου με ελάχιστες
εκπομπές ρύπων: Μπουζί/μπεκ κεντρικά
τοποθετημένα στον κορυφή του θαλάμου
καύσης.

3 Ταχεία απόκριση γκαζιού: Δυναμική στρα-
τηγική ελέγχου υπερπλήρωσης, προσφέρει
ταχεία απόκριση –εφάμιλλη μιας σχεδίασης
twin-scroll– συν βελτιωμένη χωροταξία. 

Νέος 1.6 CDTI diesel
Ο νέος 1.6 turbo diesel της Opel προσφέρει
κορυφαίες επιδόσεις σε όλες τις βασικές πα-
ραμέτρους ενός κινητήρα. Λανσάρεται με το
Zafira Tourer και θα αντικαταστήσει τους ση-
μερινούς diesel 1.7 L και χαμηλότερης ισχύος

2.0 L σε μία ευρεία γκάμα μοντέλων Opel, ενώ
θα ακολουθήσουν ισχυρότερες εκδόσεις.
Αποδίδοντας 100 kW/136 hp και ισχυρή ροπή
320 Nm, ο πρώτος αλουμινένιος κινητήρας
diesel της Opel προσφέρει μία εξαιρετική ανα-
λογία κατανάλωσης σε σχέση με την απόδοση
(85 hp ανά λίτρο), ασυναγώνιστη στην κατη-
γορία. Τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και
εκπομπών CO2 ήδη επιβεβαιώνονται στο Zafira
Tourer. Με το σύστημα BlueInjection selective
catalytic reduction (SCR) της Opel ή την τε-
χνολογία lean nox trap (LNT), ο 1.6 CDTI πληροί

τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6
και είναι καθαρός όσο ένας βενζινοκινητήρας.
Ανάμεσα στα πιο αξιόλογα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά είναι:

3 Μπλοκ κυλίνδρων και πλάκα έδρασης από
αλουμίνιο – εξοικονόμηση βάρους πάνω
από 20 kg. 

3 Βελτιστοποιημένες επιδόσεις με έλεγχο καύ-
σης κλειστού βρόγχου και πολλαπλούς ψε-
κασμούς καυσίμου –μέχρι 10 ανά κύκλο,
για αποδοτική, καθαρή και αθόρυβη λει-
τουργία.

3 Ταχεία απόκριση γκαζιού με υγρόψυκτο
υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας,
που λειτουργεί με υψηλή μέγιστη πίεση
υπερπλήρωσης 1,7 bar.

3 Χαμηλότερες τριβές κινητήρα εσωτερικής
καύσης, ελεγχόμενη αντλία νερού και αντλία
λαδιού μεταβλητής παροχής συμβάλλουν
στην οικονομία καυσίμου και στις μειωμένες
εκπομπές CO2.  

Βελτιωμένη γκάμα κιβωτίων
Με πολυάριθμες αναβαθμίσεις στο εσωτερικό
και το μηχανισμό επιλογής σχέσεων, η επόμενη
γενιά πεντατάχυτων και εξατάχυτων κιβωτίων
της Opel προσφέρει ανώτερη ποιότητα αλλαγών
σε σχέση με τα πρότυπα του ανταγωνισμού. 
Η Opel σχεδίασε ένα νέο κιβώτιο έξι σχέσεων
για τα μικρά και την υποκατηγορία των συμ-
παγών αυτοκινήτων με κινητήρες που αποδί-
δουν μέγιστη ροπή μέχρι 235 Nm. Είναι αισθητά
ελαφρύτερο από παρόμοια κιβώτια και ενσω-
ματώνει πολλές από τις αναβαθμίσεις της επό-
μενης γενιάς. 
Για τα ADAM και Corsa, υπό εξέλιξη είναι ένα
νέο αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο με
σειριακή λειτουργία αλλαγών και start/stop,
καθώς και αυτόματη λειτουργία πέντε σχέσεων. 
Μελλοντικά, τις βελτιώσεις της τρέχουσας
γενιάς εξατάχυτου αυτόματου κιβωτίου της
Opel θα ακολουθήσει το ντεμπούτο ενός νέου,
οκτατάχυτου κιβωτίου. Η ευρύτερη κλιμάκωση
σχέσεων θα βελτιώσει κατά μέσο όρο την κα-
τανάλωση πάνω από τρία τοις εκατό. 
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Εκτενής ανανέωση κινητήρων από την Opel

Τ α Jinma 16, 24, 35 και 50 ίππων
είναι ελκυστήρες που διαθέτουν

μεγάλη ελκτική δύναμη, χαμηλή κα-
τανάλωση καυσίμου, ποικίλες εφαρ-
μογές, ευκολία στη χρήση και είναι
το ιδανικό όχημα για μεταφορά. 
Τα τρακτέρ Jinma είναι κατάλληλα
για ξηρές, λοφώδεις εκτάσεις, αμ-
πελώνες, ελαιώνες, αγροκτήματα,
οπωρώνες, κήπους και άλλα είδη
γης. Μερικά από τα χαρακτηριστικά

των τρακτέρ Jinma είναι: υδραυλικό
τιμόνι, θάλαμος οδήγησης, roll over
δομής προστασίας και βιομηχανικά
ελαστικά. 
Η σειρά τρακτέρ Jinma κέρδισε τι-
μητικό βραβείο ως εξαιρετικό προϊόν,
το οποίο απονεμήθηκε από την κυ-
βέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο
σε διεθνείς εκθέσεις και έχει εγκριθεί
από τον ΟΟΣΑ.

Η Opel θα λανσάρει τρεις νέες οικογένειες κινητήρων
και 13 νέους κινητήρες έως το 2016, ανανεώνοντας 
το 80% της γκάμας της. Το ίδιο διάστημα η εταιρεία 
θα λανσάρει και μία σειρά νέων κιβωτίων. 

Τρακτέρ JINMA: Οικονομία και αντοχή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
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Το νέο 4G Smartphone HTC Desire 816, με εν-
τυπωσιακό σχεδιασμό και ισχυρές επιδόσεις,

φέρνει στους πελάτες της η COSMOTE σε πολύ
καλή τιμή. Με μεγάλη οθόνη αφής HD 5,5’’, για να
μπορεί κανείς να απολαμβάνει φωτογραφίες και
βίντεο εξαιρετικής ποιότητας, τετραπύρηνο επε-
ξεργαστή 1,6 GΗz και διπλά στερεοφωνικά ηχεία
HTC BoomSound για πραγματικά δυνατό ήχο, το
HTC Desire 816 συγκαταλέγεται σε ένα από τα κα-
λύτερα Smartphones της αγοράς. Είναι ιδανικό για
τους λάτρεις της φωτογραφίας, καθώς η κύρια κά-
μερα των 13MP με ενσωματωμένο φλάς και η
μπροστινή κάμερα των 5MP εξασφαλίζουν στο
χρήστη φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από οποι-
αδήποτε πλευρά. Επιπλέον, το HTC BlinkFeed επι-
τρέπει στο χρήστη να έχει στην οθόνη του τις πλη-
ροφορίες που τον ενδιαφέρουν, ειδήσεις και ενη-
μερώσεις από το Facebook, το Twitter κ.ά., σε πραγ-

ματικό χρόνο. Το HTC Desire 816 διατίθεται στα
379,90 ευρώ ή φθηνότερα με σύνδεση στα προ-
γράμματα COSMOTE.

ΗSamsung συνεργάζεται με τα
καταστήματα SEPHORA για

την πιο καλοκαιρινή και «πολύχρω-
μη» προσφορά, εξασφαλίζοντας
με κάθε αγορά μίας φωτογραφικής
μηχανής NX mini δωροεπιταγές
από τα καταστήματα SEPHORA.
Συγκεκριμένα, με την αγορά μιας
NX mini με φακό 9mm, από συνερ-
γαζόμενα καταστήματα ηλεκτρο-
νικών και φωτογραφικών ειδών
(αλυσίδα καταστημάτων Κωτσό-
βολος, Public, Πλαίσιο, Media Markt
και αα-digitalphoto.gr), κερδίζετε
μία δωρο-επιταγή αξίας 80 ευρώ
από τα καταστήματα SEPHORA,
ενώ με την αγορά μιας NX mini με
φακό 9-27mm, μία δωρο-επιταγή
αξίας 100 ευρώ. Οι δωρο-επιταγές
μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποι-
οδήποτε κατάστημα SEPHORA σε
όλη την Ελλάδα. Η προσφορά ισχύει
έως τις 31 Αυγούστου. Οι αναλυτικοί
όροι συμμετοχής βρίσκονται στο
www.nxmini.gr. 

Το εντυπωσιακό 4G Smartphone HTC Desire 816 από την COSMOTE

ΗΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε
μια πολύ σημαντική διάκριση

από τον ανεξάρτητο, μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα οργανισμό,
Εcocity, ο οποίος για 10η συνε-
χόμενη χρονιά διοργάνωσε τα
«Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθησίας Οικόπολις». Στην τελετή

απονομής των βραβείων, η ΑΒ
Βασιλόπουλος ξεχώρισε στην
κατηγορία «Βραβεία Επιχειρή-
σεων-Υποστήριξη Ερευνητικού
έργου» για την εφαρμογή του
Προγράμματος «Βελτίωση Βιω-
σιμότητας στόλου και αλιευμά-
των» (σαρδέλας και γαύρου). H

εταιρεία, σε συνεργασία με το
WWF Ελλάς, ξεκίνησε το πρωτο-
ποριακό πρόγραμμα, αντιλαμ-
βανόμενη τις συνέπειες από την
έλλειψη πλαισίου για την υπεύ-
θυνη αλιεία, αλλά και την ολοένα
αυξανόμενη ζήτηση των κατα-
ναλωτών για βιώσιμα αλιευτικά
προϊόντα. 
Με την εφαρμογή του προγράμ-
ματος η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι
πρώτη αλυσίδα σουπερ μάρκετ
στην Ελλάδα που συμβάλλει στη
βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων στον τομέα της αλι-
είας.

Βραβείο Οικόπολις 2014 για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Κερδίστε μόνο στην
Τo Σάββατο 5

20 μηχανήματα υψηλής πίεσης
( KARCHER K2 basic)

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/ΠΙΕΣΤΙΚΑ

www.paragogi.net

ΕΞΥΠΝΑ 
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ40

Εντομοαπωθητικό, εντομοκτόνο
από φυσικό εκχύλισμα πύρεθρου

Μετά την επιτυχημένη πορεία της στην
ελληνική αγορά, η οποία συνοδεύεται

και από τη συνεχή ανοδική πορεία των οικο-
νομικών δεικτών της, η Alter eGo, μια από
τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ηλεκτρο-
νικού τσιγάρου, διευρύνει την παρουσία της
στην ευρωπαϊκή αγορά με το επικείμενο
άνοιγμα νέου καταστήματος στη Λισαβώνα
της Πορτογαλίας. «Επιλέξαμε την Πορτογαλία
που έχει πολλά στοιχεία συνάφειας με τα ελ-
ληνικά χαρακτηρολογικά γνωρίσματα και τις
συνήθειες, με την ελπίδα ότι η ποιότητα των

προϊόν-
των μας
και η συ-

νεχής δράση μας, προκειμένου το ηλεκτρονικό
τσιγάρο να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει
στις καπνιστικές συνήθειες θα ικανοποιήσει
τους Πορτογάλους καταναλωτές» τονίζει σε
δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας κ. Δημήτρης Πετρόπουλος.
Σχετικά με τις προοπτικές ανοίγματος και
άλλων καταστημάτων Alter eGo σε ευρωπαϊκές
πόλεις, όπου ήδη η εταιρεία διερευνά τη δυ-
νατότητα ενός ακόμη καταστήματος στην
πορτογαλική πόλη Πόρτο, ο κ. Πετρόπουλος
εκφράζει την αισιοδοξία του, επισημαίνοντας
όμως παράλληλα την ανάγκη να αξιολογηθεί
η προσπάθεια αυτή με μεθοδευμένες και
προσεκτικές κινήσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η Alter eGo, δρα-
στηριοποιείται στην αγορά από το 2009 και
σήμερα διαθέτει καταστήματα σε Ελλάδα
και Κύπρο και, επιπλέον, αρκετές δεκάδες
σημεία πώλησης σε Αθήνα, Αττική και περι-
φέρεια. 

«Match Your Color» με 
τη Samsung NX mini 

και τη SEPHORA

Ιουλίου

Επέκταση στην Πορτογαλία 
για την Alter eGo
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Η
«γαλανόλευκη» έπαιξε

τα ρέστα της στο ματς
με τους Αφρικανούς
και κατάφερε να κάνει

το θαύμα. Η ομάδα του Φερνάντο
Σάντος, με σκόρερ τους Σάμαρη
και Σαμαρά, πήρε τη σπουδαία
νίκη-πρόκριση και έγραψε ιστορία. 

Πολλοί λένε πως αυτή η επιτυχία
είναι ό,τι σημαντικότερο έχει κατα-

φέρει η Eθνική ομάδα μετά την κατά-
κτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου το
2004. Το σίγουρο είναι πως με τρόπο

εκκωφαντικό δόθηκε η καλύ-
τερη απάντηση για την κα-

κεντρεχή και αναίτια κριτική

στον Πορτογάλο τεχνικό και τους διεθνείς. Πλέον, επόμενος
σταθμός είναι αύριο, Κυριακή (29/6) στο Ρεσίφε, όπου
η Εθνική κοντράρεται με τη μεγαλύτερη έκπληξη του
τουρνουά της Βραζιλίας, την Κόστα Ρίκα. Η ομάδα από
την Κεντρική Αμερική, με μεγάλο σταρ τον επιθετικό
του Ολυμπιακού Τζόελ Κάμπελ, επιβίωσε του ομίλου-
«φωτιά» (με Ιταλία, Αγγλία και Ουρουγουάη) και μάλιστα
τερμάτισε στην πρώτη θέση. Την ώρα που ο Πίρλο με
τον Τζέραρντ επιστρέφουν στις χώρες τους, η Κόστα
Ρίκα με τους 7 βαθμούς που συγκέντρωσε βρίσκει
απέναντί της την Ελλάδα στη φάση των «16». Αήττητη
και με δύο σπουδαίες νίκες απέναντι σε Ιταλία και Ου-
ρουγουάη, η ομάδα του Κάμπελ έχει τρελάνει τον πο-
δοσφαιρικό πλανήτη με το αποτέλεσμα που βγάζει στο
χορτάρι. 
Η «γαλανόλευκη» πρέπει να καταθέσει την ίδια δύναμη
και τα ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα που έδειξε στον
αγώνα της Τρίτης, για να καταφέρει να γίνει η πρώτη
ομάδα που θα την κερδίσει και να περάσει στις οκτώ
καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο Σάντος έχει όλους
τους διεθνείς στη διάθεσή του, αν και οι Κονέ και Καρνέζης
είναι αμφίβολοι, λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκαν
στον αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού. 

Την Κυριακή, λοιπόν, η Ελλάδα έχει –ξανά– ραντεβού
με την Ιστορία… 

Η Εθνική πραγματοποίησε ακόμα έναν άθλο,
περνώντας στην φάση των «16» 

του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της 
με 2-1 απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ραντεβού με την Ιστορία!

Και πώς να σας ξεχάσω…

ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ «16» 

Και αυτή την εβδομάδα, θυμόμαστε αξέχαστες στιγμές
των Παγκοσμίων Κυπέλλων ποδοσφαίρου 

από το 1930 έως το 2010…

4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 1950, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Το φτερούγισμα της… μύγας στο Μαρακανά!
Η πανίσχυρη Βραζιλία χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
μέσα στο «σπίτι» της από την Ουρουγουάη, χάνοντας στον τελικό
(30/7). Ο Αλσίδες Εντγκάρδο πετυχαίνει για λογαριασμό της Ου-
ρουγουάης το νικητήριο 2-1 και στις κερκίδες του θρυλικού Μαρακανά
επικρατεί νεκρική σιωπή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα του γκολ
ακούστηκε το πέταγμα μίας…μύγας! Μία ισοπαλία θα αρκούσε
τότε, προκειμένου να κατακτήσει η Βραζιλία
τον πολυπόθητο τίτλο, αλλά ο Ουρουγουα-
νός αποφάσισε να της κάνει «κηδεία». Αρ-
γότερα θα κάνει μια δήλωση που θα μείνει
στην ιστορία: «Μόνο τρεις άνθρωποι έχουν
καταφέρει να φιμώσουν το Μαρακανά. Ο
Πάπας, ο Φρανκ Σινάτρα κι εγώ»… 

5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 1954, ΕΛΒΕΤΙΑ
«Θαύμα ή Κλοπή της Βέρνης;» 
Ένα ματς που έχει δύο ματιές και δύο αλήθειες: Ο Χέλμουτ Ραν δια-
μόρφωσε το 3-2 για τους Γερμανούς στον τελικό της Βέρνης (4/7)
εναντίον της τότε ποδοσφαιρικής υπερδύναμης Ουγγαρίας, χαρίζοντας
το πρώτο τρόπαιο στη χώρα του, που έμελλε να είναι και το έναυσμα
για να γίνει η Νασιονάλμανσαφτ υπερδύναμη. Το γκολ της νίκης
ήταν το δεύτερο προσωπικό του και το πέτυχε στο 84ο λεπτό, «πα-
γώνοντας» τους Ούγγρους. Η επιτυχία αυτή έχει μείνει στην ιστορία
ως το «θαύμα της Βέρνης», για το οποίο γυρίστηκε και ταινία. Ωστόσο,
οι Ούγγροι θα μπορούσαν να ονομάσουν το παιχνίδι ως την «κλοπή
της Βέρνης», αφού η ίντριγκα πάνω σε αυτό ήταν μεγάλη. Η Ουγγαρία
είχε διαλύσει στο πέρασμά της τους πάντες, και τη Γερμανία, με το
επικό 8-3 για τη φάση των ομίλων. Ο Λίμπριχ, ακολουθώντας εντολές
του προπονητή του, διέλυσε τον αστράγαλο του Πούσκας. Ο ίδιος,
σε δηλώσεις του, υποστήριξε πως κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν
και εξαιτίας τους έχασε προημιτελικούς και τελικούς. Στον τελικό το
2-2 των Γερμανών ήταν επιθετικό φάουλ,
δεν μέτρησε γκολ του Πούσκας στο 87’,
ενώ δεν δόθηκε πέναλτι στον Κότσιτς στις
καθυστερήσεις. Ακόμη, είναι πολύ πιθανό
να ντοπαρίστηκαν οι Γερμανοί στο ημίχρονο,
με ενέσεις βιταμίνης C, καθώς στη συνέχεια
προσβλήθηκαν από ίκτερο…

6ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 1958, ΣΟΥΗΔΙΑ
Όταν ο «βασιλιάς» έκατσε στο θρόνο του!
Το «Μαύρο Διάμαντι» έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 17 ετών,
στον αγώνα των ομίλων κόντρα στη Σοβιετική Ένωση και με
μεγαλειώδη εμφάνιση βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νί-
κη-πρόκριση με 2-0. Η συνέχεια της διοργάνωσης για τον αμούστακο
τότε Πελέ ήταν ιδανική, καθώς με δικό του χατ-τρικ έκαμψε το
εμπόδιο των Γάλλων στα ημιτελικά, φτά-
νοντας έτσι στον τελικό (29/6), όπου πέτυχε
άλλα δύο τέρματα στο τελικό 5-2 επί της
Σουηδίας. Η εικόνα του να πανηγυρίζει δα-
κρυσμένος, με τους συμπαίκτες του να τον
αποθεώνουν, έχει μείνει στην Ιστορία.
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

> 12

«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Κρίσιµο σηµείο η αντοχή

της ζώνης στήριξης 

των 1.200 µονάδων

Η ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ

Θετικές προοπτικές 

για την ευρωπαϊκή

οικονοµία > 10

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

Ο ΟΤΕ «ΠΟΛΙΟΡΚΕΙ» 

ΤΗ FORTHNET

Στόχος η συγκέντρωση 

της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

σε δύο µε τρεις «παίκτες»

>8-9

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΙ 

∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

�Ποιοί κερδίζουν και ποιοί

χάνουν από το νέο

µισθολόγιο που έρχεται 

τον Οκτώβριο

�Ποιοί απαλλάσσονται 

από την έκτακτη εισφορά 

�Ποιοί ωφελούνται από 

τις δικαστικές αποφάσεις 

για τα αναδροµικά

> 4

ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ

ΚΥΚΛΩΝΑ ΤΟ ∆ΝΤ

Τα συνεχή λάθη 

εν µέσω κρίσης θέτουν

σε αµφισβήτηση την

αξιοπιστία του Ταµείου
> 5

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

� Έρχεται η Τρόικα, τρέχει να

«συγυρίσει» η κυβέρνηση

� «Καµπανάκι» της S&P: Η Ελλάδα

µπορεί να χάσει ξανά την πρόσβαση

στις αγορές

� Μεγαλοεπενδυτές στρέφονται 

στα ελληνικά οµόλογα

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑΦΟΒΟΙ ΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΥΣΗΠΑΡΑΛΥΣΗ

> 3

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 81 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 28.6.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Έρχονται μισθοί 

δύο ταχυτήτων 
στο Δημόσιο

3 Ο ΟΤΕ «πολιορκεί» 
τη Forthnet

«Κληρώνει» για 
τα εργοστάσια της ΕΒΖ!
Την ερχόμενη εβδομάδα «κληρώνει»
για την τύχη των εναπομείναντων ερ-
γοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης, καθώς και για σειρά άλλων
θεμάτων που έχουν να κάνουν με την
πορεία της εταιρείας.

ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για πρώτη φορά 
εισαγωγές σίτου;
Εισαγωγές σκληρού σιταριού για πρώ-
τη φορά είναι πιθανό να κάνει φέτος
η Ελλάδα, λόγω υποβάθμισης της πα-
ραγωγής που έχουν προκαλέσει οι
κακές καιρικές συνθήκες. 

Ρίχνουν 20 εκατ.

ΑΓΝΟ: Περιμένουν
ακόμα οι παραγωγοί… 
Στενεύουν τα περιθώρια για την χρε-
οκοπημένη γαλακτοβιομηχανία. Σο-
βαρό επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει
εκδηλωθεί, παρά τις φήμες που θέλουν
αρκετούς να… κάνουν ουρά. 

Πληρωμές, κατανομές δικαιωμάτων σε νέους αγρότες,
αλλά και άνοιγμα εκ νέου της συζήτησης για τον
Εθνικό Φάκελο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
περιλαμβάνει η τρέχουσα ατζέντα της νέας ηγεσίας
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αίσθηση ότι
κάτι… κινείται και μάλιστα σε ουσιαστικό επίπεδο
μετά από πολύ καιρό, δημιουργήθηκε μετά την από-

φαση του νέου υπουργού Γιώργου Καρασμάνη, να
κάνει αυτό που επί μήνες δεν έκανε ο προκάτοχός
του: να ξεκινήσει, δηλαδή, έναν σε βάθος διάλογο,
με στόχο την πλέον επωφελή λύση για τη χώρα, πα-
ράλληλα με τη συζήτηση για την αντιμετώπιση εκ-
κρεμοτήτων και προβλημάτων ανά κλάδο και προϊόν. 

Κάλλιο αργά παρά ποτέ
για τη χαλαζική…
Έστω και… κατόπιν εορτής, αφού,
δηλαδή, το χαλάζι προκάλεσε μεγάλες
ζημιές σε καλλιέργειες στη Β. Ελλάδα,
ρίχνονται στη μάχη αεροσκάφη, που
παρέμεναν καθηλωμένα.

σελ. 17

σελ. 4

Deals 72 εκατ. ευρώ 
με τους Κινέζους 
«Στους δρόμους του μεταξιού» κι-
νούνται κρασί και ελαιόλαδο, που
βρέθηκαν στο επίκεντρο των συμ-
φωνιών κατά την επίσκεψη του Κινέζου
πρωθυπουργού στην Ελλάδα.

Σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά
με καλές προοπτικές μπαίνει η
Ελλάδα στην καλλιέργεια στέβιας,
λίγα χρόνια μετά την έγκριση
της Ε.Ε. για τη χρήση της σε τρό-
φιμα και ποτά.

Κερδίζει έδαφος
η στέβια

σελ. 16

σελ. 15

στους νέους αγρότες

Οδηγός: Οι νέες ποικιλίες αμπέλου για κρασί σελ. 19

σελ. 6-7

σελ.  11

σελ. 14

40 ΕΞΥΠΝΑ 
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/
ΠΙΕΣΤΙΚΑ

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

20
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