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Χ.Α.: ΓΙΑΤΙ ΟΙ

ΞΕΝΟΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Αποσταθεροποίηση

λόγω πολιτικού ρίσκου

φοβάται η HSBC, «ακριβό

το Χ.Α.»λέει η Saxo 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΗΠΑ,

ΣΧΕ∆ΟΝ ΦΙΛΟΙ…

Μπορούν οι
αποκαλύψεις για

κατασκοπεία να βάλουν

σε δοκιµασία τις σχέσεις

των δύο χωρών; > 10
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ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Αύγουστο θα είναι έτοιµος 

ο εξωδικαστικός µηχανισµός 

για τις υπερχρεωµένες

>8-9

ΠΩΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

�Κυβέρνηση και Τρόικα

αναζητούν λύση-πακέτο

για τις οφειλές ιδιωτών 

και επιχειρήσεων

� Έρχεται εξάµηνη

φοροκαταιγίδα 10 δισ.

ευρώ – Ποιό είναι το

χρονοδιάγραµµα για

πληρωµή των φόρων 

> 4

ΒΛΕΠΟΥΝ… ΦΩΣ

ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 

Οι προσδοκίες για

αύξηση των εξαγωγών

ενισχύουν την αισιοδοξία

των επιχειρήσεων > 5

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ∆ΕΘ

� Η κυβέρνηση επενδύει στην

«ατζέντα» Γιούνκερ και αναζητά

πολιτική συµφωνία µε Βρυξέλλες,

Βερολίνο και Ουάσινγκτον

� Σαµαράς και Βενιζέλος 

θέλουν να µεταβάλουν όρους 

του προγράµµατος, χωρίς να

ρισκάρουν ανατροπή του

ΤΟ ∆ΝΤ ΦΕΥΓΕΙ

Ο EFSF ΕΡΧΕΤΑΙ 

> 3

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 84 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 19.7.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Πώς θα ρυθμίζονται τα

χρέη των νοικοκυριών

� Τελειώνει ο χρόνος 
για τις υπερχρεωμένες
επιχειρήσεις

Μείωση στα τιμολόγια
ΟΣΔΕ για τους αγρότες
Στη μείωση των τιμολογίων με τα
ποσά που καταβάλλουν οι αγρότες
για τη διεκπεραίωση των φετινών δη-
λώσεων ΟΣΔΕ κοινοτικών ενισχύσεων
και επιδοτήσεων, οδήγησε παρέμβαση
της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.

νεο προγραμμα αγροτικησ αναπτυξησ 2014-2020

Ήρθε το τέλος της
τευτλοκαλλιέργειας
Την τύχη που είχε ο καπνός στα μέσα
της δεκαετίας του 2000, εκτιμάται ότι
θα έχει η παραγωγή τεύτλων στην
Ελλάδα, μετά το κλείσιμο ακόμα δύο
ζαχαρουργείων.

4,2 δισ. για νέους αγρότες

Καστοριά: Καταστροφές 
από τις... καρακάξες! 
Τεράστια προβλήματα δημιουργεί η
εξάπλωση επιβλαβών πτηνών στην
Καστοριά, όπου προκαλούν μεγάλες
ζημίες στις καλλιέργειες φρούτων και
κηπευτικών, τα οποία στο σύνολό
τους είναι προς εξαγωγή. 

Tο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ, κατέθεσε, έπειτα από
μαραθώνιες διαβουλεύσεις, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην πρόταση αναφέρεται
ότι τη νέα προγραμματική περίοδο για το πρόγραμμα
των Νέων Αγροτών οι επιδοτήσεις θα φθάνουν τα

50.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα. Επίσης,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρηματοδότηση για «start
up» επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, ενώ
προβλέπονται ενισχύσεις έως 3.000 ευρώ για εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας, αλλά και ενισχύσεις έως και
100.000 ευρώ για Ομάδες Παραγωγών. 

Αγώνας δρόμου για 
τα ελληνικά ροδάκινα
Τη δέσμευση του Επιτρόπου Γεωργίας
της Ε.Ε., ότι θα αξιοποιηθούν όλες οι
δυνατότητες για την αντιμετώπιση
της κρίσης στην αγορά ροδάκινου,
απέσπασε ο Γ. Καρασμάνης.

σελ. 8

σελ. 12-13

«Κουβαρντάδες»
1,3 δισ. ευρώ!
Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχει ορι-
στικοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο η πληρωμή από τη χώρα
μας πάνω από 710 εκατ. ευρώ, για
«αβλεψίες» προηγούμενων πολιτικών
ηγεσιών του ΥπΑΑΤ. 

Τοπικά προϊόντα με βάση τα
φρούτα της περιοχής παράγει ο
Γυναικείος Αγροτουριστικός Συ-
νεταιρισμός Ιωλκού, που το φετινό
καλοκαίρι τον βρίσκει με… ανοιγ-
μένες δουλειές.

Φεύγει για Ρωσία 
«το Ρόδι» 

σελ. 11

σελ. 18

και ομάδες παραγωγών

Κερδίζουν έδαφος τα αρωματικά φυτά σελ. 19

σελ. 4

σελ. 6

σελ. 14

10 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΤΩΝ 100 €

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/
ΠΙΕΣΤΙΚΑ

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές
σελίδες της εφημερίδας

20για αγορές 
από την 
ΜΕΧΡΙ 15/9
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Το 2013, για πρώτη φορά από την είσοδό
μας στην Ε.Ε., καταγράφεται μια μικρή

αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων
στον πρωτογενή τομέα. Αυτό δείχνουν τα
στοιχεία από σχετική έρευνα του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου, που αποδεικνύουν με την
αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών ότι έχει
αρχίσει να γίνεται μετά πολλές δεκαετίες
ελκυστική η επιστροφή από τα αστικά
κέντρα στην περιφέρεια, η εργασία στη γη.
Αν και το φαινόμενο είναι στην αρχή του,
φαίνεται ότι αυτή η μικρή τάση μπορεί να
γίνει «κύμα», όπως έγινε η αστυφιλία στις
δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70, τότε
που μαζικά οι πολίτες κατέφευγαν, για πολ-
λούς λόγους, στην Αθήνα και άλλες μεγάλες
πόλεις, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Σήμερα, η αντίστροφη πορεία στα μάτια
πολλών κατοίκων –ιδίως της Αττικής– μοιάζει
ως μοναδική οδός διαφυγής από το αδιέξοδο
στο οποίο τους έχει οδηγήσει η οικονομική
κρίση. Έχουν μεγάλες ελπίδες για την επιτυχία
του εγχειρήματός τους, γιατί αφενός έχουν
άγνοια κινδύνου, κυρίως από μια εσφαλμένη
κοινωνική εντύπωση που έχει παγιώσει τη
θέση περί πλουσίων αγροτών και κτηνο-
τρόφων που… «κονομάνε από χίλιες μεριές»
και αφετέρου γιατί δεν γνωρίζουν τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα που έχει η αγρο-
τική ζωή. Επειδή η έλλειψη γνώσης της
πραγματικότητας μπορεί να οδηγήσει πολ-
λούς από εκείνους που θα αναζητήσουν
απασχόληση στη γη πρώτα σε μεγάλες
απογοητεύσεις και στη συνέχεια σε νέα
αδιέξοδα και δράματα, η πολιτεία πρέπει
να προφυλάξει όλο αυτόν τον κόσμο. Μέσα
από μια εθνική, συντονισμένη προσπάθεια
ενημέρωσης, να παρουσιάσει σε όσους θέ-
λουν να αλλάξουν τη ζωή τους όλα τα δε-
δομένα που θα έχει αυτή η επιλογή τους.
Να τους δείξει ποιος είναι ο ασφαλής δρόμος
που πρέπει να ακολουθήσουν για να βρουν
την Ιθάκη τους, αλλά κυρίως να μείνουν σε
αυτή. Αν τους αφήσει στην τύχη τους, οι
άνθρωποι αυτοί θα ζήσουν ακόμα χειρότερες
ημέρες από αυτές που περνάνε σήμερα και
μαζί τους θα πονέσει όλη η χώρα. 

γράμματα των Υδατοκαλλιερ-
γειών, της Μεταποίησης και Εμ-
πορίας Αλιευτικών Προϊόντων
και Μόνιμης Παύσης Αλιευτικών
Δραστηριοτήτων, του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Αλι-
είας 2007-2013, υπέγραψε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. 

σελ. 43

Τροφές και συμβουλές 
για υγιή κύτταρα

Η ισορροπημένη διατροφή, σε
συνδυασμό με την καλή πέψη,
είναι το «κλειδί» για υγιές και
λαμπερό δέρμα. Βέβαια, ο ρόλος
των διαιτητικών λιπών είναι εξί-
σου σημαντικός για τη διατήρηση
της καλής υγείας του δέρματος.
Πώς μπορείτε όμως να τα εν-
σωματώσετε στη διατροφή σας;

σελ. 48

της τάξεως του 10% στα καλλιερ-
γούμενα στρέμματα.

σελ. 16

Γεωργία για τροφή 
και βιοκαύσιμα

Η γεωργία πρέπει να παρέχει όχι
μόνο περισσότερη τροφή για
κατανάλωση από τον άνθρωπο,
αλλά και πρώτες ύλες για τη βιο-
μηχανία, όπως βιοκαύσιμα και
ζωοτροφές. Η επισήμανση αυτή
έγινε από τον ΟΟΣΑ και τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Τροφίμων
στη Ρώμη. 

σελ. 17

Στα οινικά μονοπάτια 
της Σαντορίνης

Πανδαισία για τις αισθήσεις το
ελληνικό καλοκαίρι, με το τέλειο
συνοδευτικό σε αυτή τη γιορτή

να είναι «το δώρο του Διονύσου
που δίνει τη χαρά» σύμφωνα με
τον Ησίοδο, το κρασί. 

σελ. 38

Οι αγρότες πληθαίνουν 
και βρίσκουν και δανεικά(;)

Τα στοιχεία του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου καταδεικνύουν ότι
το 2013, για πρώτη φορά από
την είσοδό μας στην Ε.Ε., κατα-
γράφεται μια μικρή αύξηση του
αριθμού των απασχολούμενων
στον πρωτογενή τομέα.

σελ. 42

Nέες προσκλήσεις για ένταξη
σε προγράμματα αλιείας

Τρεις νέες προσκλήσεις για εν-
διαφερόμενους που επιθυμούν
να καταθέσουν πρόταση προ-
κειμένου να ενταχθούν στα προ-

ΕΒΖ: Η επόμενη μέρα 
μετά τα «λουκέτα»

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση
του «λουκέτου» στα εργοστάσια
ζάχαρης σε Σέρρες και Ορεστιά-
δα, εργαζόμενοι, παραγωγοί και
εξαγωγείς μετρούν «πλήγματα»
και αναμένουν ενημέρωση από
τη διοίκηση της εισηγμένης για
τη μεταφορά των τεύτλων και
την τύχη του προσωπικού.

σελ. 15

Ανοίγουν τα εργοστάσια 
τοματοπολτού 

Άρχισε από την Πέμπτη να δέχεται
τομάτες το εργοστάσιο «Κύκνος»
στην Ηλεία, ενώ αυτό της Unilever
(ΕΛΑΪΣ) θα ανοίξει τη Δευτέρα.
Τα βασικά στοιχεία φέτος είναι
ότι οι τιμές παραμένουν στάσιμες,
ενώ παρατηρείται μία αύξηση

Γεωγραφικό Αποτύπωμα Οσπρίων 

Ηεταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ, με τα γνωστά ρύζια
και όσπρια 3 Άλφα, σε αποκλειστική συνεργασία με το Γε-

ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσιάζουν τη νέα επιστη-
μονική μέθοδο Γεωγραφικής Αποτύπωσης των Οσπρίων (ΓΕ.Α).
Η νέα αυτή μέθοδος επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των
φασολιών βάσει της γεωγραφικής προέλευσής τους και της
βοτανικής ταξινόμησής τους. Η ΓΕ.Α. διασφαλίζει τη γεωγραφική
αυθεντικότητα των φασολιών, με επιστημονικό τρόπο, απο-
φεύγοντας τη δημιουργία φαινομένων εξαπάτησης των κατα-
ναλωτών, μέσω ενδεχόμενων ψευδών δηλώσεων από κάποιους
εμπλεκόμενους. Η επίβλεψη της διαδικασίας της δειγματοληψίας
θα πραγματοποιηθεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα
LLOYD’ S. Απώτεροι στόχοι της νέας αυτής μεθόδου είναι η
ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών φασολιών
και της διαφορετικότητας που προσδίδει το μικροκλίμα κάθε
τόπου. Παράλληλα, ο καταναλωτής θα μπορεί να προμηθεύεται
με ασφάλεια τα φασόλια της περιοχής που προτιμά, χωρίς το
φόβο γεωγραφικής νοθείας. Η εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΕΒΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς
φασολιών, να συμμετάσχουν στη δημιουργία του γεωγραφικού
αποτυπώματος των φασολιών της περιοχής τους. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εθνική εκστρατεία 

ενημέρωσης, ΤΩΡΑ! 





Μ
όνο τις τελευταίες ημέ-

ρες έχει οριστικοποιηθεί
από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο η πληρωμή

από τον κρατικό προϋπολογισμό πά-
νω από 710 εκατ. ευρώ! Τελευταία
«πανταχούσα» ήρθε από την οριστι-
κοποίηση επιστροφής του περίφημου
«πακέτου Χατζηγάκη», που δόθηκε
το 2009... αναδρομικά για ζημιές του
2008, οι οποίες ουδέποτε μετρήθηκαν
από τον αρμόδιο ΕΛΓΑ. Είχε προηγηθεί,
μια εβδομάδα πριν, η οριστικοποίηση
προστίμων ύψους 250 εκατ. ευρώ
της περιόδου 2003-2005 (υπουργίας
Δρυ, Τσιτουρίδη και Μπασιάκου) για
ελλιπή εφαρμογή των κοινοτικών
καθεστώτων σε ελαιόλαδο, αροτραίες
καλλιέργειες και σταφίδα. 
Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δια-
χρονικό, καθώς ποτέ δεν καταλογί-
στηκαν ούτε οι πραγματικές πολιτικές
ευθύνες, αλλά ούτε και οι τυχόν αστικές
ευθύνες στους υπαίτιους υπουργούς
και το λοιπό πολιτικό ή και υπηρεσιακό
προσωπικό. Αντίθετα, ο ελληνικός
λαός εν αγνοία του και μέσω του
προϋπολογισμού πληρώνει ιλιγγιώδη
ποσά για «αμαρτίες άλλων».

Πακέτο Χατζηγάκη
«Αγροτικές ενισχύσεις ύψους 387,4
εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν σε Έλ-
ληνες αγρότες το 2008 και το 2009,
είναι ασύμβατες με την εσωτερική
αγορά της Ε.Ε. και συνεπώς πρέπει
να ανακτηθούν από το ελληνικό κρά-
τος», επισήμανε στην ανακοίνωσή
του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε τον Ια-
νουάριο του 2009, όταν, σύμφωνα
με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πληροφορήθηκε «σχετικά
με τις αντισταθμιστικές πληρωμές
τις οποίες επρόκειτο να καταβάλει ο
ΕΛΓΑ, κατόπιν διαμαρτυριών μεγάλου
αριθμού Ελλήνων παραγωγών γε-
ωργικών προϊόντων, λόγω των ζημιών
που είχαν υποστεί κατά το έτος 2008,
εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συν-
θηκών». 
Συγκεκριμένα, στις 7 Δεκεμβρίου
2011 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση,
με την οποία έκρινε ότι οι αποζημιώ-
σεις που δόθηκαν πριν τις 28 Οκτω-
βρίου 2009 «ενδέχεται να νοθεύουν
τον ανταγωνισμό (...), παρέχοντας
επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα
στους Έλληνες παραγωγούς, σε σχέση
με άλλους παραγωγούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης». 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012, η Ελλάδα
ζήτησε ενώπιον του Γενικού Δικα-
στηρίου της Ε.Ε. την ακύρωση της
απόφασης. Με ξεχωριστό δικόγραφο,
κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων, ζητώντας την αναστολή εκτέ-
λεσης της απόφασης. Με τη διάταξή
του, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, ο
πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου
δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων. 
Ωστόσο, με την τελευταία απόφασή

του, το έβδομο τμήμα του Γενικού
Δικαστηρίου της Ε.Ε. απορρίπτει όλα
τα επιχειρήματα που επικαλείται η
Ελλάδα και την προσφυγή στο σύνολό
της. Επικυρώνει, δε, την απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το παλαιότερο…
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα,
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε
ότι απέρριψε την αίτηση της Ελλάδας
για αναίρεση παλαιότερης απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την
οποία η χώρα μας είχε διαταχθεί να
ανακτήσει ποσά της τάξεως των 250
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Κομισιόν,
το εν λόγω ποσό δόθηκε σε Έλληνες
παραγωγούς κατά παράβαση των
κοινοτικών κανόνων για τις αγροτικές
ενισχύσεις. Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση του Δικαστηρίου
της Ε.Ε., η ανάκτηση των 250 εκατ.
ευρώ επικυρώθηκε «λόγω καθ’ υπο-
τροπή πλημμελειών στον τομέα των
ενισχύσεων για το ελαιόλαδο και για
τις αροτραίες καλλιέργειες». Και αυτό
διότι, όπως αναφέρεται στην από-
φαση, η Ελλάδα «δεν ολοκλήρωσε
το σύστημα γεωγραφικών πληρο-
φοριών στον ελαιοκομικό τομέα,
ούτε το σύστημα αναγνώρισης αγρο-
τεμαχίων». Η ρίζα της υπόθεσης βρί-
σκεται στο 2007, οπότε επιθεωρητές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγα-
γαν στην Ελλάδα δύο έρευνες από
τις οποίες αποκαλύφθηκαν, όπως
επισημαίνει το Ευρωδικαστήριο,
«πλημμέλειες στους ελέγχους», που
είχαν διενεργήσει οι ελληνικές Αρχές
την περίοδο 2003-2005. 
Με απόφαση της 15ης Απριλίου 2011,
η Επιτροπή επέβαλε στις αγροτικές
δαπάνες που δηλώθηκαν από την
Ελλάδα διορθώσεις ύψους πλέον των
250 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή: 

3 133.315.230,85 ευρώ στον ελαι-
οκομικό τομέα για τις περιόδους
2003/2004 και 2004/2005, 

3 3.701.088,51 ευρώ για εκπρόθεσμες
δαπάνες κατάρτισης του ΣΓΠ στον
ελαιοκομικό τομέα και

3 122.425.959,66 ευρώ για το καθε-
στώς των άμεσων ενισχύσεων των

αροτραίων καλλιεργειών για τις
δηλώσεις του 2007.

Στη συνέχεια, η Ελλάδα προσέφυγε
κατά της απόφασης της Επιτροπής
στο Γενικό Δικαστήριο, το οποίο, με
απόφασή του, της 17ης Μαΐου 2013,
απέρριψε τους λόγους ακυρώσεως
που προέβαλε η Ελλάδα κατά της
αποφάσεως της Επιτροπής. Η Ελλάδα
άσκησε στη συνέχεια αναίρεση ενώ-
πιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

«Πρωταθλητές»
Τα παραπάνω έρχονται να αθροίσουν
μαζί με άλλα πρόστιμα ύψους άνω
των 1,3 δισ. ευρώ που έχουν επιβληθεί
στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία,
καθιστώντας την πρωταθλήτρια με-
ταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. Το χει-
ρότερο είναι ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν
πρόκειται για «αναπτυξιακές» ενσυ-
νείδητες παραβιάσεις του κοινοτικού
δικαίου (όπως συχνά συμβαίνει με
άλλες χώρες), αλλά για φαινόμενα
κακής λειτουργίας, πελατειακών σχέ-
σεων, γραφειοκρατίας και τα όμοια. 
Σε πρόσφατη απάντηση του Ευρω-
παίου Επίτροπου Dacian Ciolos για
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη,
σε σχετική ερώτηση του πρώην ευ-
ρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουν-
τή, αναφερόταν ότι «ο δημοσιονο-
μικός αντίκτυπος των “διορθώσεων”
που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από
το 2007 ανέρχεται σε 1.298,3 εκατ.
ευρώ». Η Ελλάδα, δηλαδή, είναι μα-
κράν πρώτη, με σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ,
με δεύτερη την Ιταλία με 759 εκα-
τομμύρια ευρώ. Όπως μάλιστα φαί-
νεται και στο σχετικό πίνακα, το ποσό
αυτό αποτελεί το 26,5% των συνολι-
κών «διορθώσεων» που έχουν επι-
βληθεί στις 27 χώρες της Ε.Ε., από το
2007 μέχρι σήμερα. 
Μέσα στον τελευταίο χρόνο, ειδικό-
τερα, το ποσό που επιβλήθηκε στην
Ελλάδα να επιστρέψει στο πλαίσιο
των δημοσιονομικών «διορθώσεων»
της περιόδου 2007-2013, αυξήθηκε
κατά 136,3 εκατομμύρια ευρώ, με
αποτέλεσμα να καλείται μέσα στα
επόμενα έτη να επιστρέψει 529 εκα-
τομμύρια ευρώ! 
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ «ΑΜΕΛΕΙΕΣ» ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Ούτε αν πλήρωναν από
την τσέπη τους τα
τεράστια πρόστιμα που
έχει επιβάλει η Κομισιόν
για «αβλεψίες» στην
πολιτική τους, δεν θα ήταν
τόσο «κουβαρντάδες» 
οι Έλληνες πολιτικοί που
πέρασαν την τελευταία
δεκαετία από την ηγεσία
του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης…

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

«Κουβαρντάδες» 1,3 δισ. ευρώ!

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Κράτος-Μέλος Δημοσιονομικές διορθώσεις (σε ευρώ) 
Αυστρία 5.412.210,68
Βέλγιο 19.696.085,18
Βουλγαρία 44.767.851,43
Κύπρος 12.372.521,47
Τσεχία 11.960.855,89
Γερμανία 48.079.166,63
Δανία 151.025.990,82
E.E. 859.288,42
Ισπανία 653.533.166,54
Φινλανδία 7.364.396,66
Γαλλία 357.076.080,01
Μ. Βρετανία 595.539.819,13
ΕΛΛΑΔΑ 1.298.306.099,80
Ουγγαρία 45.488.675,04
Ιρλανδία 26.266.923,17
Ιταλία 759.160.124,89
Λιθουανία 18.920.831,67
Λουξεμβούργο 2.519.234,79
Λετονία 1.260.053,01
Μάλτα 511.600,50
Ολλανδία 153.768.821,06
Πολωνία 272.933.782,61
Πορτογαλία 149.292.270,46
Ρουμανία 126.370.446,40
Σουηδία 117.252.206,79
Σλοβενία 14.361.625,45
Σλοβακία 7.942.723,63
Σύνολο 4.902.042.852,11





O
υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων είχε
συνάντηση στις Βρυξέλ-
λες με τον κ. Ciolos, στο

περιθώριο του Συμβουλίου υπουρ-
γών Γεωργίας της Ε.Ε. Στο επίκεντρο
της συνάντησης βρέθηκε η κατά-
σταση στην αγορά ροδάκινων και
νεκταρινιών. Ο κ. Καρασμάνης ενη-

μέρωσε τον Επίτροπο για την ιδιαί-
τερα αυξημένη φετινή παραγωγή,
τις αισθητά χαμηλά τιμές παραγωγού,
που θίγουν το εισόδημα των Ελλήνων
καλλιεργητών, καθώς και για τα προ-
βλήματα στις εξαγωγές, ιδίως προς
παραδοσιακούς για τη χώρα μας
προορισμούς (Ρωσία και Ουκρανία).
Ζήτησε, δε, από τον κ. Ciolos την

άμεση ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και κάθε ρύθμισης-εργα-
λείου που διαθέτει η Κοινή Αγροτική
Πολιτική (ΚΑΠ), προκειμένου να εξο-
μαλυνθεί η κατάσταση στην αγορά
ροδάκινων και νεκταρινιών. 
Από την πλευρά του ο κ. Ciolos, ζή-
τησε να του αποσταλούν από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων αναλυτικά στοιχεία,
που να τεκμηριώνουν τα προβλή-
ματα στη συγκεκριμένη ελληνική
αγορά και δεσμεύτηκε να αξιοποι-
ήσει όλες τις δυνατότητες που δια-
θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την αντιμετώπιση παρόμοιων κρί-
σεων.

Η ατζέντα του Συμβουλίου
Στο Συμβούλιο των υπουργών Γε-
ωργίας εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων,
τα θέματα του νέου κοινοτικού κα-
θεστώτος για τη βιολογική γεωργία,
το αγελαδινό γάλα, οι ποσοστώσεις
αλιείας για το 2015 και η διεθνής
διακυβέρνηση του Διαδικτύου στις
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων. 
Ειδικότερα, η Ιταλική Προεδρία του
Συμβουλίου παρουσίασε σχέδιο συμ-
περασμάτων για το γάλα, το οποίο
υπέβαλαν οι αντιπροσωπείες Γερ-
μανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, στο
οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμ-
βάνονταν μέτρα για την καλύτερη
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής
αγοράς αγελαδινού γάλακτος και
την πρόληψη και διαχείριση τυχόν

κρίσεων. Ωστόσο, το σχέδιο συμπε-
ρασμάτων δεν έγινε αποδεκτό από
το Συμβούλιο. 
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιολο-
γική γεωργία, ο κ. Καρασμάνης υπο-
γράμμισε πως η ποιότητα και η
ασφάλεια αποτελούν για τη χώρα
μας βασικό στόχο της πολιτικής
στον τομέα των βιολογικών αγρο-
τικών προϊόντων, προκειμένου τα
ευρωπαϊκά βιολογικά προϊόντα να
διατηρήσουν την ηγετική τους θέση
και την αναγνώρισή τους από τους
καταναλωτές στην παγκόσμια αγο-
ρά. Παράλληλα, ζήτησε το νέο κοι-
νοτικό καθεστώς για τη βιολογική
γεωργία να διατηρήσει ορισμένες
παρεκκλίσεις στους κανόνες πα-
ραγωγής-καλλιέργειας, ώστε να
μην προκύψουν προβλήματα στους
βιοκαλλιεργητές και να μην ανακοπεί
η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου. Οι
έλεγχοι, τόνισε, πρέπει να είναι αξιό-
πιστοι και να περιλαμβάνονται στο
συνολικό καθεστώς που διέπει τη
βιολογική γεωργία, το οποίο θα
πρέπει μετά την τροποποίησή του
να είναι απλούστερο, σαφέστερο
και πιο αποτελεσματικό από το
προηγούμενο. 

Αλιευτικές ποσοστώσεις
Για τις αλιευτικές ποσοστώσεις του
2015 ο κ. Καρασμάνης υποστήριξε
ότι για την περιοχή της Μεσογείου
απαιτείται μια πολυδιάστατη προ-

σέγγιση του θέματος και μια απο-
τελεσματικότερη διαχείρισή τους
σε συνεργασία με τις τρίτες, εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεσογειακές
αλιευτικές χώρες. Για το σκοπό αυτό
έκρινε αναγκαία τη βελτίωση της
συλλογής και καταγραφής των αλι-
ευτικών δεδομένων, ώστε με βάση
αυτά να μπορούν να ληφθούν τα
καταλληλότερα κατά περίπτωση
μέτρα.

Διαδικτυακό εμπόριο
Το Συμβούλιο συζήτησε και το θέμα
της διεθνούς διακυβέρνησης του
Διαδικτύου και ιδίως την προσφορά
παράνομων προϊόντων, την παρα-
βίαση πνευματικών δικαιωμάτων
και των φαινομένων ετεροπροσω-
πίας, των οποίων ο περιορισμός είναι
ιδιαίτερα δύσκολος και επίπονος.
Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε το πα-
ράδειγμα του Οργανισμού ICANN
στις ΗΠΑ, ο οποίος προωθεί κρασιά
στην αγορά χωρίς να παρέχει εχέγγυα
για τα προϊόντα με Προστατευόμενη
Γεωργική Ένδειξη (ΠΓΕ). Ο κ. Καρα-
σμάνης συντάχθηκε με τους υπουρ-
γούς άλλων αναπαραγωγικών χωρών,
όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία
και Πορτογαλία, ζητώντας την ανα-
στολή τής εν λόγω διαδικασίας και
την ενεργότερη συμμετοχή της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των
κρατών-μελών, στη διακυβέρνηση
του Διαδικτύου και στη λήψη των
σχετικών αποφάσεων.
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ΠΑΣΕΓΕΣ: «Αλά καρτ» η νέα ΚΑΠ

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ CIOLOS – ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Πιέσεις στην Κομισιόν για το ελληνικό ροδάκινο

Για τις δυνατότητες που δίνονται στην Ελλάδα
μέσω της νέας ΚΑΠ, ενημέρωσε τους Θεσ-

σαλούς αγρότες ο γενικός διευθυντής της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ Γιάννης Κολυβάς, στο πλαίσιο εκδήλωσης
που διοργάνωσε για το θέμα η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας την εβδομάδα που πέρασε. Όπως επε-
σήμανε ο κ. Κολυβάς, η νέα ΚΑΠ (2015-2020)
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «αλά καρτ». 
Όπως εξήγησε, με εξαίρεση δύο υποχρεωτικές
αποφάσεις από το Συμβούλιο υπουργών και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την «πράσινη ενί-
σχυση» με το ανελαστικό ποσοστό του 30%
και τη στήριξη για τους νέους αγρότες με το
ελαστικό ποσοστό μέχρι 2% του εθνικού φα-
κέλου, όλα τα υπόλοιπα είναι επιλογή του
κράτους-μέλους. 

«Εμείς ως ΠΑΣΕΓΕΣ, εδώ και ένα χρόνο έχουμε
προσεγγίσει τη νέα ΚΑΠ. Κάναμε μία μελέτη,
καταλήξαμε σε ορισμένα σενάρια –μοντέλα
προσομοίωσης– τα οποία και έχουμε παρου-
σιάσει στους Έλληνες αγρότες σε πάνω από
30 ημερίδες σε όλη τη χώρα και έχουμε κα-
ταλήξει σε μία πρόταση προς το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία
και περιμένουμε να καταθέσουμε και επίσημα
πλέον, τώρα που μπήκε η πρόταση του σε
διαβούλευση», σημείωσε ο κ. Κολυβάς
Ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ σχολίασε
με νόημα ότι «δυστυχώς, όσα δεν κάναμε σε
ένα χρόνο καλούμαστε να τα κάνουμε σε 10
μέρες, γιατί μέχρι την 1η Αυγούστου πρέπει
να ανακοινώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε τη
νέα ΚΑΠ». 
Όπως ανέφερε ο κ. Κολυβάς η πρόταση της
ΠΑΣΕΓΕΣ, από τα τέσσερα σενάρια που έχει
επεξεργαστεί, είναι «όλη η Ελλάδα μία περι-
φέρεια» και αυτό γιατί, είναι πιο απλή και ελέγ-
ξιμη η διαχείριση και μεταφέρονται χρήματα
και στην κτηνοτροφία. 
Όσον αφορά τις αντιδράσεις που υπάρχουν
από τους αγρότες για τη νέα ΚΑΠ, ο κ. Κολυβάς
σχολίασε: «Οι αντιδράσεις μπορεί να είναι έν-
τονες, αλλά η απόφαση είναι απόφαση. Αν
δεν λειτουργήσει η νέα ΚΑΠ, σημαίνει ότι ένα
μέρος του εθνικού φακέλου δεν θα έρθει στην
Ελλάδα και θα μείνει στις Βρυξέλλες και αυτό
νομίζω ότι κανένας αγρότης δεν το θέλει».

Τη δέσμευση του Επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε., Dacian Ciolos, 
ότι θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει η Κομισιόν
για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά ροδάκινου της
Ελλάδας, έλαβε ο κ. Γιώργος Καρασμάνης.





Μ
ε πρωτοβουλία του

υπουργού Γιώργου Κα-
ρασμάνη και του ανα-
πληρωτή υπουργού Πάρι

Κουκουλόπουλου, μετά και τις αντι-
δράσεις από μερίδα αγροτών για την
υψηλή τιμολόγηση των δηλώσεων
ΟΣΔΕ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη,
στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκπρόσωποι του εται-
ρικού σχήματος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση
του φετινού ΟΣΔΕ και ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς.  Στη σύσκεψη διαπιστώθηκε
ότι η νέα διαδικασία πιστοποίησης
των φορέων για την υποβοήθηση των
αγροτών στην υποβολή των φετινών
δηλώσεων ΟΣΔΕ εξελίχθηκε ομαλά
σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Ωστόσο,
για την αντιμετώπιση του θέματος του
υψηλού κόστους που επιβάρυνε τους
αγρότες, αποφασίστηκε να γίνουν οι
ακόλουθες μειώσεις στα τιμολόγια
της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε:
8 Στα 20 ευρώ ανά αίτηση-δήλωση
ορίζεται το ανώτατο κόστος για τους
αγρότες των μικρών νησιών του Αι-
γαίου με δικαιώματα ενιαίας κοινοτικής
ενίσχυσης μέχρι 200 ευρώ. 
8Στα 13,21 ευρώ μειώνεται το κόστος
ανά αίτηση-δήλωση για τους αγρότες

που δεν έχουν καμία μεταβολή στις
φετινές τους δηλώσεις ΟΣΔΕ, σε σχέση
με πέρσι. 
8 Στα 30 ευρώ ανά αίτηση-δήλωση
ορίζεται το κόστος για τους αγρότες
με ατομικά δικαιώματα ενιαίας κοι-
νοτικής ενίσχυσης μέχρι 400 ευρώ.
8 Σε 35 περιοχές της χώρας με ιδι-
αιτερότητες (π.χ. μεγάλο αριθμό αγρο-
τεμαχίων και μικρό αριθμό ατομικών
δικαιωμάτων ενίσχυσης) ορίζονται
ειδικά τιμολόγια (π.χ. μέχρι 50 στρέμ-
ματα ανεξαρτήτου του αριθμού των
αγροτεμαχίων το κόστος είναι 45
ευρώ, μέχρι 100 στρέμματα ανεξαρ-
τήτου του αριθμού των αγροτεμαχίων

το κόστος είναι 65 ευρώ). 
8 Θεσπίζονται πολύ χαμηλά τιμο-
λόγια σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων,
όπως για παράδειγμα ο κρόκος Κο-
ζάνης (12 ευρώ ανά αίτηση-δήλωση). 
Με τις αλλαγές αυτές στα τιμολόγια
ΟΣΔΕ ο μέσος όρος του κόστους ανά
αίτηση-δήλωση μειώνεται στα 52
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στην τιμή αυτή
περιλαμβάνεται το σύνολο της δια-
δικασίας που θα απαιτηθεί για την
υποβολή, τυχόν διόρθωση, επεξερ-
γασία της αίτησης-δήλωσης και την
καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης
στους δικαιούχους αγρότες. Με τα
νέα τιμολόγια ένας στους τρεις αγρότες
που υπέβαλαν φέτος αίτηση-δήλωση
ΟΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και
των νέων αγροτών που δεν έχουν δι-
καιώματα ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης
την τρέχουσα περίοδο, θα πληρώσει
τελικά μόνο 31 ευρώ, όπως φαίνεται
από τον σχετικό πίνακα. 
Σε δηλώσεις τους οι κ.κ. Καρασμάνης
και Κουκουλόπουλος υπογράμμισαν
ότι στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας
του ΥπΑΑΤ είναι η άμεση αντιμετώπιση
και επίλυση των πρακτικών-καθημε-
ρινών προβλημάτων που απασχολούν
τους Έλληνες αγρότες, ώστε αυτά να
μην χρονίζουν και στη συνέχεια να
καθίστανται πολλές φορές δυσεπίλυτα. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 20 ΠΛΥΣΤΙΚΑ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 1Ο ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο
«20 Πλυστικά-Πιεστικά και 10 Δωροεπιταγές 100
ευρώ έκαστη» από την εβδομαδιαία εφημερίδα πα-
νελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα
των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν
όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από το Δια-
γωνισμό 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 συ-
νεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014.
3. Τα Δώρα: Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 20 πλυ-
στικά-πιεστικά και 10 Δωροεπιταγές (100 ευρώ έκαστη),
τα οποία θα κερδίσουν 30 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε τριάντα (30) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία
θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014,υπάρχει
στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια κόκκινη σφραγίδα
με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 

Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο δια-
γωνισμό–αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι θα
αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις
σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα
γραφεία της εφημερίδας στην Αθήναεπί της Λεωφόρου
Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014
(ώρες: 09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής
δεν εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει
το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και απόλλυται
οριστικά για το συμμετέχοντα. 
• Η Δωροεπιταγή παραλαμβάνεται από τα γραφεία
της εφημερίδας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ή με courier (εξόδα του
παραλήπτη), αφού πρώτα έχει αποσταλεί
στην εφημερίδα το πρωτότυπο φύλλο
με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΔΩΡΟΕ-
ΠΙΤΑΓΗ».
• Η δωροεπιταγή έχει ισχύ για
αγορές από την TOOLPLAN-
ET μέχρι 15/9/2014.
• Η δωροεπιταγή δεν
ανταλλάσσεται με
μετρητά και πρέπει
να επιδοθεί στο ταμείο,

κατά την αγορά.
• H χρήση της δωροεπιταγής ισχύει και για ηλεκτρονικές
αγορές από το site της TOOLPLANET. 
 Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς
αναγνώστες δεν έχει τη δυνατότητα να προσέλθει
αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας, ώστε
να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εφημερίδα
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών» να δηλώσει

τα στοιχεία του και στη συνέχεια να
αποστείλει -πριν τη λήξη της
προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο
στα γραφεία της διοργανώτριας

(Λεωφόρος Συγγρού 35 Τ.Κ. 117
43, Αθήνα). 

Το δώρο θα παραλαμβάνεται από
τα γραφεία της εταιρείας κατόπιν τη-

λεφωνικής επικοινωνίας ή θα αποστέλ-
λεται 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 19ης Ιουλίου 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 ενημε-
ρωθούν ότι τα δώρα είναι έτοιμα προς παράδοση.
Μετά την παρέλευση του μήνα χάνεται το δικαίωμα
παραλαβής του δώρου. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν
τον νικητή.

Μείωση στα τιμολόγια 
ΟΣΔΕ για τους αγρότες

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

Στη μείωση των τιμολογίων με τα ποσά που καταβάλλουν 
οι αγρότες για τη διεκπεραίωση των φετινών τους δηλώσεων 
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, οδήγησε παρέμβαση 
της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τα νέα τιμολόγια

1 στους 3 τρεις αγρότες 

που υπέβαλαν φέτος

αίτηση-δήλωση ΟΣΔΕ,

συμπεριλαμβανομένων και

νέων αγροτών που δεν

έχουν δικαιώματα ενιαίας

ενίσχυσης, θα πληρώσει

τελικά μόνο 31 ευρώ

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

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αριθμός αγροτών
Μέσο κόστος ανά
αίτηση-δήλωση ΟΣΔΕ 

6.456 (Χωρίς καμία μεταβολή) 13,21 € 

2.540
(Μ.Ν.Α.* & μηδενικά 
δικαιώματα) 16,26 € 

3.049
(Μ.Ν.Α.* με δικαιώματα
έως 200 €) 20,32 € 

226.989 (με δικαιώματα έως 400 €) 31,00 € 
113.546 47,00 €
113.971 63,00 €
56.783 74,00 €
36.534 87,00 €
26.697 95,00 €
19.438 110,00 €
15.595 115,00 €
12.069 118,00 €
8.577 121,00 €
6.660 123,00 €
28.615 138,00 €
*Μικρά Νησιά Αιγαίου



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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19/7 – 25/7
2014

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ
Επιζήμιοι εχθροί –θρίπες, τετράνυχος και αφίδες– αναπτύσσονται την εποχή αυτή 
στο υπαίθριο φασολάκι και το ωίδιο στο αγγούρι (υπαίθριο και υπό κάλυψη). Προσοχή
χρειάζεται για πιθανή προσβολή της πατάτας από τον περονόσπορο και το δορυφόρο,
που μπορεί να αντιμετωπιστούν συνδυαστικά, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα για 
την αντιμετώπιση των κοκκοειδών και της μυίγας της Μεσογείου στα εσπεριδοειδή
(όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια). 

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Τα συμπτώματα προσβολής του
αγγουριού από ωίδιο, είναι η

εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων
στην άνω και κάτω επιφάνεια των
φύλλων, στους μίσχους και τους
βλαστούς, με χαρακτηριστικές
αλευρώδεις εξανθήσεις. 
Προσοχή χρειάζεται γιατί ο μύ-
κητας διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά
φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια),
από τα οποία προέρχονται οι αρ-
χικές μολύνσεις και οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν είναι
ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη
μετάδοσή του. Επισημαίνεται ότι
οι μολύνσεις από το μύκητα πραγ-

ματοποιούνται σε θερμοκρασίες
από 10ο-30οC και υγρασία 55-75%
και η αντιμετώπισή του γίνεται ή
με την αφαίρεση των φύλλων με
έντονη προσβολή και την κατα-
στροφή τους, ή με ψεκασμούς με
τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα που
πρέπει να αρχίσουν μόλις εμφα-
νισθούν τα πρώτα συμπτώματα. 
Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων που
κινούνται ανάμεσα στον κάλυκα
και τον καρπό καταστρέφοντας
την υφή τους και παραμορφώ-
νοντας τον καρπό, με αποτέλεσμα
τη σοβαρή μείωση της ποιότητάς

τους.  Για τους παραγωγούς της
συμβατικής γεωργίας συνιστάται
ψεκασμός με τα κατάλληλα, εγ-
κεκριμένα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, ενώ για τους βιοκαλ-
λιεργητές η εξαπόλυση αρπακτι-
κών εντόμων των θριπών. 
Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν αυτή την εποχή είναι ιδα-
νικές για τη γρήγορη ανάπτυξη
και εξάπλωση του τετράνυχου,
ενώ οι νύμφες και οι προνύμφες
του εμφανίζονται στην κάτω επι-
φάνεια των φύλλων. Σημειώνεται
ότι οι ζημιές γίνονται εμφανείς
στην πάνω επιφάνεια των φύλλων
με τη μορφή μικρών, ασπροκίτρι-
νων κηλίδων και όταν προχωρήσει
η ζημιά, τα φύλλα κιτρινίζουν, νε-
κρώνονται και όλο το φυτό κατα-
στρέφεται. 
Εφιστάται η προσοχή των καλ-
λιεργητών και όταν διαπιστωθεί
η παρουσία του τετράνυχου στα
φυτά της αγγουριάς (τρεις τετρά-
νυχοι ανά φύλλο) να γίνει άμεσα
ψεκασμός με τα κατάλληλα, επι-
τρεπόμενα σκευάσματα που κα-
ταπολεμούν και τους θρίπες. 

Στο υπαίθριο φασολάκι ζημιές μπο-
ρεί να προκαλέσουν αυτή την επο-

χή οι θρίπες, ο τετράνυχος και οι
αφίδες.  Σημειώνεται ότι οι θρίπες
προκαλούν ζημιές, διαρρηγνύοντας
και απομυζώντας τα κύτταρα της επι-
δερμίδας των φύλλων, δημιουργούν
κατσάρωμα των φύλλων και προκα-
λούν ανθόρροια των καρπών, είναι
δε φορείς ιώσεων, που προκαλούν
μείωση της παραγωγής και υποβάθ-
μιση της ποιότητας του προϊόντος.
Συνιστάται ψεκασμός με τα κατάλληλα,
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα. 
Υπενθυμίζεται ότι τα συμπτώματα
προσβολής των φασολιών από τετρά-
νυχο, που εμφανίζεται συνήθως στην
κάτω επιφάνεια των φύλλων, είναι μι-
κρές ασπροκίτρινες κηλίδες, στη συ-
νέχεια κιτρίνισμα των φύλλων, προ-
καλώντας στο τέλος νέκρωση του φυ-
τού. Οι καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές
για την ανάπτυξή του. 
Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του ακά-
ρεος στην καλλιέργεια, πρέπει να γίνει
ψεκασμός για την καταπολέμησή του
με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα σκευά-
σματα. 
Οι αφίδες (μελίγκρες) είναι φορείς ιώ-
σεων, που προκαλούν ζημιές με την
απομύζηση του χυμού των φυτών και
τα μελιτώματα που εκκρίνουν. Επιση-
μαίνεται ότι η καταπολέμησή τους
πρέπει να γίνει με τα επιτρεπόμενα
και κατάλληλα για την καλλιέργεια
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

ΦΑΣΟΛΑΚΙ (υπαίθριο)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Ηαντιμετώπιση των κοκκοειδών
στα εσπεριδοειδή (κόκκινη ψώρα

- μυτιλόμορφη ψώρα) γίνεται με την
χρησιμοποίηση θερινού πολτού σκέ-
του ή σε συνδυασμό με ένα από τα
άλλα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα. Συνιστάται τα δέντρα που
θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό
να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση
και ποτισμένα, η δε επέμβαση να γίνει
τις πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα. 
Σημειώνεται ότι σε οπωρώνες που
έχουν σημειωθεί προσβολές από ψευ-
δόκοκκο, μπορεί να γίνει συνδυασμένη
η καταπολέμησή του με αυτή της κόκ-
κινης ψώρας. 
Ο ψευδοκόκκος μοιάζει με το λεκάνιο,
είναι μικρότερος σε μέγεθος, περισ-
σότερο πεπλατυσμένος και κιτρινο-
κάστανος και προσβάλλει πλην των
εσπεριδοειδών και άλλα οπωροφόρα,
αλλά και τα καλλωπιστικά. Επισημαί-
νεται ότι στα μελιτώδη εκκρίματά του
αναπτύσσεται καπνιά και αντιμετω-
πίζεται με θερινό πολτό. 
Εξακολουθεί να παραμένει αυξημένος
ο κίνδυνος προσβολών από τη μυίγα
της Μεσογείου, γι’ αυτό και απαιτείται
συνέχιση της προστασίας σε όψιμα
πορτοκάλια και μανταρίνια.

ΑΓΓΟΥΡΙ (θερμοκηπίου  και υπαίθριο)

Οι πατατοφυτείες πρέπει να ελέγχονται αυτή την εποχή για
πιθανή προσβολή τους από περονόσπορο και δορυφόρο,

ενώ θεωρούνται ως ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση των προ-
σβολών, τα υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής υγρασίας και το
φαινόμενο της δροσιάς, όπου εμφανίζεται αυτή την εποχή. Υπεν-
θυμίζεται ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης προσβολών, απαιτείται
να γίνει άμεση επέμβαση με διασυστηματικά, κατάλληλα, εγκεκριμένα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που συνδυαστικά αντιμετωπίζουν
και τον περονόσπορο και το δορυφόρο. 

ΠΑΤΑΤΑ
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Σ
ωστή επιλογή ονό-

ματος έκαναν πριν
από χρόνια οι γυναί-
κες του Γυναικείου

Αγροτουριστικού Συνεταιρι-
σμού Ιωλκού «το Ρόδι». Το
σύμβολο της καλοτυχίας και
της ευημερίας φαίνεται πως
«αντάμειψε» τα μέλη του Συ-
νεταιρισμού, οι οποίες βλέπουν
τις δουλειές τους να «ανοί-
γουν» τους τελευταίους μήνες.
Ο Συνεταιρισμός παράγει προ-
ϊόντα τοπικά, με βάση το ρόδι,

όπως γλυκά, ποτό, σιρόπι,
ντρέσινγκ, ροδόξυδο κ.ά.

Αυτά τα προϊόντα, λοιπόν,
τράβηξαν το βλέμμα των ξέ-
νων από τη Ρωσία και ήδη
είναι ένα βήμα πριν την ορι-
στική συμφωνία. 
Όπως εξηγεί στην «Παραγω-
γή» η πρόεδρος του Συνεται-
ρισμού, κα Αποστολία Κου-
τσορεβύθη, «όταν τρία άτομα
από τη Ρωσία ήρθαν στο Συ-
νεταιρισμό, ξετρελάθηκαν με
το ρόδι και πήραν δείγματα».
Τα δοκίμασαν και τώρα
οδεύουν προς την τελική συμ-
φωνία. 
Λόγω των ποσοτήτων που ζη-
τούν, ο Συνεταιρισμός επιδιώ-
κει συμφωνία για παραγωγή
του ποτού με ποτοποιείο της
περιοχής. Κάτι που μέχρι τις
15 Αυγούστου φαίνεται πως
θα έχει διευθετηθεί, δίνοντας

μια μεγάλη «ανάσα» στο «Ρό-
δι». «Εάν κλείσει η συμφωνία,
θα πρέπει να παράγουμε 2.000
με 2.500 μπουκαλάκια την
ημέρα, θα αυξήσουμε τις βάρ-
διες και θα προσλάβουμε γυ-
ναίκες της περιοχής που έχουν
ανάγκη από δουλειά», σημει-
ώνει η κα Κουτσορεβύθη. 
Όσο για μια κρούση που δέχ-
θηκαν από την Κίνα, αφορά
την εξαγωγή ελαιολάδου και
μελιού. 
Έτσι, αυτόν τον καιρό αναζη-
τούν παραγωγό της περιοχής
για να συνεργαστούν μαζί του,
προκειμένου να προχωρήσει
και αυτή η συμφωνία. 

Ανασυγκρότηση
Στην ουσία, αυτή είναι και η
δεύτερη «γέννηση» του Συ-
νεταιρισμού από το 2007, οπό-
τε και ιδρύθηκε. Πριν από ενά-
μισι μήνα το προεδρείο άλλαξε
και το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο αποφάσισε να κάνει και
καινούρια ανοίγματα. Άρχισαν,
λοιπόν, σύμφωνα με την κα
Κουτσορεβύθη, να το «τρέ-
χουν» περισσότερο, τόσο για
τις εξαγωγές όσο και για με-
γαλύτερη προώθηση στην εγ-

χώρια αγορά. 
Μέχρι στιγμής, διαθέτουν τα
προϊόντα τους στο Βόλο, το
Πήλιο, στη Λάρισα, την Κατε-
ρίνη την Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη, όπου σύντομα θα
ορίσουν και πωλητή. Στις πό-
λεις αυτές θέλουν, παράλληλα,
να ενισχύσουν την παρουσία
τους σε περισσότερα κατα-
στήματα. Επιπλέον, σύντομα,
μέσα στον Αύγουστο, θα κλεί-
σουν και νέα συμφωνία με μα-
γαζί στην Κρήτη. 

Ανοίγματα και 
σε εκδηλώσεις
Όλα τους τα προϊόντα, αυτά
του ροδιού, αλλά και οι μαρ-
μελάδες με φρούτα εποχής,
τα γλυκά του κουταλιού και
τα κουλουράκια, φτιάχνονται
όπως ακριβώς και στο σπίτι
τους, χωρίς συντηρητικά. Το
μόνο που προστίθεται ως συν-
τηρητικό είναι το λεμόνι και
αυτό γίνεται μετά από ανάλυση
του χημείου για την ορθή πε-
ριεκτικότητα. 
Επιπλέον, στο «Ρόδι» αναλαμ-
βάνουν και παραγγελίες για
τροφοδοσία σε εκδηλώσεις.
Ήδη το Πανεπιστήμιο της πε-

ριοχής τις προτιμά για τα φα-
γητά τους στις εκδηλώσεις
που διοργανώνει.
Επίσης, σε γάμους, εκτός από
τα γλυκά και τον μπουφέ, ανα-
λαμβάνουν και να φτιάξουν
μπομπονιέρες. «Τα βαζάκια
με το γλυκό ρόδι τα προτιμούν

για μπομπονιέρες σε γάμους,
αλλά και τα Χριστούγεννα
γίνονται πολύ καλό δώρο
για γούρι», τονίζει η κα Κου-
τσορεβύθη. 
«Υπάρχει συνεννόηση και
δουλειά. Οι παραγγελίες διαρ-
κώς αυξάνονται», προσθέτει
η ίδια. Με βάση το υπάρχον
πρόγραμμα, 10 γυναίκες δου-
λεύουν καθημερινά από τις 8
το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι
και εάν είναι αρκετή η δουλειά
πηγαίνουν και το απόγευμα.
Άμεσα, περιμένουν ότι θα αυ-
ξηθεί και ο αριθμός των μελών,
από 11 που είναι σήμερα, ενώ
εάν ευοδωθούν οι προσπά-
θειες για εξαγωγή, θα δώσουν
δουλειά σε ανθρώπους της
περιοχής που έχει «χτυπηθεί»
από την ανεργία. 

Τα 11 μέλη του Συνεταιρισμού

αναμένεται να αυξηθούν σύντομα,

καθώς οι δουλειές ανοίγουν 

Παλαιότερα στο Δήμο Ιωλκού υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις
με ροδιές. Γι’ αυτό το λόγο τα ιδρυτικά μέλη του Γυναικείου

Συνεταιρισμού επέλεξαν ως σύμβολο και επωνυμία του συνε-
ταιρισμού τους «Το Ρόδι». Επίσης, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
το ρόδι ως σύμβολο της καλοτυχίας, της ευημερίας, της
αφθονίας, της γονιμότητας, του πλούτο και του έρωτα, για
πολλούς λαούς από την αρχαιότητα έως και σήμερα. 
Την Άνοιξη του 2007 ο Δήμαρχος Ιωλκού, ο κ. Πάρις Μουτσινάς
οργάνωσε μια συνάντηση των γυναικών του δήμου και έκανε
πρόταση για τη δημιουργία ενός Γυναικείου Αγροτουριστικού
Συνεταιρισμού. Στο κάλεσμα αυτό παραβρέθηκαν αρκετές
γυναίκες. Στο διάστημα του καλοκαιριού έγιναν πολλές
συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ των γυναικών, που ανέλαβαν
την πρωτοβουλία της ίδρυσης του Συνεταιρισμού. Τελικά, η
σύσταση του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού
Ιωλκού έγινε δυνατή στις 24 Δεκεμβρίου του 2007. 

Γιατί «το Ρόδι»;

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Τοπικά προϊόντα με
βάση τα φρούτα που
προσφέρει η περιοχή
παράγει ο Γυναικείος
Αγροτουριστικός
Συνεταιρισμός Ιωλκού
από το 2007. Το φετινό
καλοκαίρι, όμως,
βρίσκει τα μέλη του
Συνεταιρισμού με…
μεγάλες δουλειές
ανοιγμένες. «Κυνηγούν»
εξαγωγικά ανοίγματα,
αλλά και τη μεγαλύτερη
επέκτασή τους στην
εγχώρια αγορά. 

Tης ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Φεύγει για Ρωσία «το Ρόδι»



Μ
ια πρώτη γενική «γεύση» των μέτρων –χωρίς τους

πίνακες χρηματοδότησης– έδωσε στη δημοσιότητα
η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
του ΥπΑΑΤ. Στην πρόταση που καταθέτει η χώρα μας

αναφέρεται ότι τη νέα προγραμματική περίοδο, για το πρόγραμμα
των Νέων Αγροτών, οι επιδοτήσεις θα φθάνουν τα 50.000 ευρώ,

από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα. Επί-
σης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρη-
ματοδότηση για «start up» επιχειρή-
σεις του αγροτοδιατροφικού τομέα. 

Επίσης, στο νέο πρόγραμμα περιλαμ-
βάνονται ενισχύσεις έως και 3.000

ευρώ για εφαρμογή συστημάτων
ποιότητας, ενίσχυση δασώσεων
πυρόπληκτων περιοχών, αλλά
και ενισχύσεις έως και 100.000
ευρώ ετησίως για προγράμματα

Ομάδων Παραγωγών. 

το θέμα12 Σάββατο 19 Iουλίου 2014

Κατάρτιση: 
Εκτός των κλασσικών δράσεων επαγ-
γελματικής κατάρτισης και απόκτησης
δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα
στους ωφελούμενους να μαθαίνουν
μέσα από την παρακολούθηση ή τη
συμμετοχή τους στην πράξη, την πα-
ραγωγική διαδικασία και την αξιο-
ποίηση των συγχρόνων μεθόδων πα-
ραγωγής, της καινοτομίας και της
χρήσης νέων τεχνολογιών. Συνεπώς,
δίνεται στήριξη σε: 
3 Δραστηριότητες επίδειξης που

αφορούν σε δράσεις για την επί
τόπου, επίδειξη μιας τεχνολογίας,
χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελ-
τιωμένου μηχανήματος, μιας νέας
μεθόδου προστασίας των καλλιερ-
γειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής
παραγωγής. Η δραστηριότητα μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας
εκμετάλλευσης ή σε άλλα μέρη,
όπως ερευνητικά κέντρα, εκθεσιακά
κτίρια κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες επίδειξης συχνά
είναι ο καλύτερος τρόπος για την ει-
σαγωγή νέων ιδεών και την ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών, αφού οι ωφε-
λούμενοι αφομοιώνουν πιο εύκολα
ιδέες και τεχνικές από τη στιγμή που
μπορούν να δουν πως άλλοι έχουν
επωφεληθεί από αυτές.
3Δράσεις ενημέρωσης που αφορούν
τη διάδοση πληροφοριών αναφορικά
με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις
ΜμΕ, προκειμένου να ενημερωθούν
τα μέλη της ομάδας-στόχου, σχετικά

με την απασχόλησή τους σε θέματα
ενδιαφέροντος. Οι δράσεις αυτές
μπορούν να έχουν τη μορφή εκθέ-
σεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων
ή μπορεί να είναι ενημέρωση με τη
μορφή εντύπων και ηλεκτρονικών
μέσων. 
Τα ενισχυόμενα υλικά και δράσεις
δεν πρέπει να περιέχουν επώνυμα
προϊόντα ή παραγωγούς ή να προ-
ωθούν συγκεκριμένα προϊόντα. 

Συμβουλές: 
Με το παρόν Μέτρο προωθείται η
χρήση και η σύσταση συμβουλευτικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης και υπη-
ρεσιών αντικατάστασης στην εκμε-
τάλλευση, καθώς και υπηρεσίες επι-
μόρφωσης συμβούλων με στόχο τη
βελτίωση α) της αειφόρου διαχείρισης
και β) της οικονομικής και περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης των γεωργικών
και δασικών εκμεταλλεύσεων και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)

που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές
περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην εκ-
παίδευση/επιμόρφωση των συμβού-
λων, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα
και η αποτελεσματικότητα των προ-
σφερόμενων συμβουλών και να εξα-
σφαλιστεί η επικαιροποίηση της γνώ-
σης και της ικανότητάς τους ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Δικαιούχοι της
ενίσχυσης είναι οι πάροχοι των συμ-
βουλών, προς όφελος των γεωργών,
νέων γεωργών και άλλων διαχειριστών
γης, των κατόχων ή και διαχειριστών
των δασών και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούν-
ται σε αγροτικές περιοχές. 

Συστήματα ποιότητας: 
Γεωργοί και ομάδες γεωργών μπορούν
να ενισχυθούν για τη συμμετοχή σε
συστήματα ποιότητας γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε
να προσδώσουν προστιθέμενη αξία
στο προϊόν τους και να το καταστή-
σουν ανταγωνιστικό στην αγορά. Το
ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης
καθορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γε-
ωργική εκμετάλλευση για συστήματα
πιστοποίησης βιολογικών, προϊόντων
του αμπελοοινικού τομέα, ΠΟΠ, ετι-
κέτας «προϊόν ορεινής παραγωγής»
και «προϊόντα νησιωτικής γεωργίας»,
πρότυπων AGRO κ.λπ. Η ένταση ενί-
σχυσης ορίζεται στο 100% των επι-
λέξιμων δαπανών. Το ανώτατο ποσό
της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας
θα καθοριστεί βάσει μελέτης.

ΜΕΤΡΟ 2

ΜΕΤΡΟ 1

ΜΕΤΡΟ 3

Tο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020, συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ, 
έστειλε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, 
μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net)

Τη νέα προγραμματική

περίοδο, για το πρόγραμμα

των Νέων Αγροτών οι

επιδοτήσεις θα φθάνουν τα

50.000 ευρώ, από 20.000

ευρώ που είναι σήμερα 

Οι ελληνικές προτάσεις

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Όλο το πρόγραμμα 
4,2 δισ. 
μέχρι το 2020



Πρόληψη και Αποκατάσταση: 
Ο αγροτικός τομέας ζημιώνεται πε-
ρισσότερο από άλλους τομείς, από
τις επιπτώσεις των φυσικών κατα-
στροφών, δυσμενών κλιματικών φαι-
νομένων και καταστροφικών συμ-
βάντων. Προκειμένου να βοηθηθεί
τόσο η επιβίωση των αγροτικών εκ-
μεταλλεύσεων όσο και ο ανταγωνι-
σμός, γενικότερα, το παρόν μέτρο
αποσκοπεί στην επαναφορά της εκ-
μετάλλευσης στην προ της ζημίας
κατάσταση, χωρίς σοβαρές, μη ανα-
στρέψιμες επιπτώσεις στο εισόδημα
του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς
και στην πρόληψη τέτοιων ζημιών,
συμβάλλοντας έμμεσα στην αντα-
γωνιστικότητα της γεωργίας. 
Προβλέπεται ενίσχυση 100% του πο-
σού των επιλέξιμων επενδυτικών δα-
πανών για πράξεις ενεργητικής προ-
στασίας για Ομάδες Παραγωγών και
κατά 80% για μεμονωμένους γεωργούς. 

Δάσωση: 
Το Μέτρο αυτό θα πρέπει να καλύπτει
την επέκταση και τη βελτίωση των
δασικών πόρων μέσω δάσωσης γαιών
και δημιουργίας αγροδασικών συ-
στημάτων, τα οποία συνδυάζουν συ-
στήματα εκτατικής γεωργίας και δα-
σοπονίας. Θα πρέπει, επίσης, να κα-
λύπτει την αποκατάσταση των δασών
που καταστράφηκαν από πυρκαγιές
ή άλλες φυσικές καταστροφές και γε-
γονότα, καθώς και σχετικά μέτρα πρό-
ληψης, τις επενδύσεις σε δασοκομικές

τεχνολογίες και στη μεταποίηση, την
κινητοποίηση και εμπορία δασικών
προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση
των οικονομικών και περιβαλλοντικών
επιδόσεων των δασοκαλλιεργητών.

Ομάδες και Οργανώσεις: 
Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύονται
οι γεωργοί για τη σύσταση ομάδων ή
οργανώσεων παραγωγών, με σκοπό
να αντιμετωπίσουν από κοινού τις
προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν
τη δύναμη διαπραγμάτευσης –μέσω
της αύξησης του όγκου του διαπραγ-
ματευόμενου προϊόντος– σε σχέση
με την παραγωγή και την εμπορία
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών
αγορών, να διευρύνουν τον αριθμό
των πιθανών αγοραστών και να μει-
ώσουν το ανά παραγωγό κόστος των
συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου,
το Μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση
των ομάδων και οργανώσεων παρα-
γωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια
όταν προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Προτεραιότητα θα έχουν οι οργανώσεις
παραγωγών, που εφαρμόζουν συστή-
ματα ποιότητας, που αποτελούνται
από νέους αγρότες ή δραστηριοποι-
ούνται σε ορεινές και νησιωτικές πε-
ριοχές ή στην κτηνοτροφία.
Η στήριξη φτάνει στο 100% των επι-
λέξιμων δαπανών και μπορεί να φτάσει
το 10% της αξίας της παραγωγής που
διατίθεται στο εμπόριο για τον πρώτο
χρόνο, το 9% για το 2ο έτος, στο 8%
για το 3ο, στο 7% για 4ο και στο 6%
για το 5ο. Η ενίσχυση δεν μπορεί να
ξεπεράσει τις 100.000 ανά έτος. 

Βιολογική γεωργία: 
Δίνονται ενισχύσεις για τη μετατροπή
των καλλιεργητικών πρακτικών από
συμβατικές σε βιολογικές, στις γεωρ-
γικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες
και μόνιμες φυτείες. Η δέσμευση είναι
πενταετής. Οι ενισχύσεις χορηγούνται
ετησίως, για να αποζημιώνουν τους
δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος
των πρόσθετων δαπανών, του διαφυ-
γόντος εισοδήματος και του κόστους
συναλλαγής, έως 20%, ως αποτέλεσμα
των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται
από ομάδες αγροτών, το ανώτατο πο-
σοστό είναι 30 %. Προτεραιότητα δί-
νεται σε Νέους Αγρότες, κατοίκους
νησιών, παραγωγούς βιολογικών ζωο-
τροφών, παραγωγούς ΠΟΠ-ΠΓΕ κ.ά. 

Ενισχύσεις Δασικά Natura: 
Η στήριξη βάσει του παρόντος Μέ-
τρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτά-
ριο δάσους, προκειμένου να αποζη-
μιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρό-
σθετες δαπάνες και για την απώλεια
εισοδήματος που απορρέουν από
τα μειονεκτήματα των σχετικών πε-
ριοχών. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκεκρι-
μένης δράσης, δίνονται ενισχύσεις
για τη λήψη κατάλληλων μέτρων
προστασίας σε περιοχές του δικτύου
ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται
η υποβάθμιση των φυσικών οικοτό-
πων και των οικοτόπων των ειδών,
καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν
επιπτώσεις στα είδη. Η ενίσχυση πε-
ριορίζεται στα 500 ευρώ ανά εκτάριο
ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο, κατά την
αρχική περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα 5 έτη και 200 ευρώ ανά εκτάριο
ετησίως κατ’ ανώτατο όριο μετέπειτα.
Τα ποσά αυτά μπορούν να προσαυ-
ξάνονται σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις, λόγω ειδικών συνθηκών
που πρέπει να περιγράφονται στα
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
ή με άλλο τρόπο (αν το μέτρο καλύ-
πτεται αποκλειστικά από κρατική
χρηματοδότηση). 

Ευζωία: 
Το Μέτρο αναφέρεται στην ευζωία
όλων των παραγωγικών ζώων, προ-
κειμένου να βελτιωθούν παράγοντες
που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο,
επιπτώσεις στη φυσιολογική συμπε-
ριφορά (ψυχολογική κατάσταση) και
σωματική υγεία τους. Η ενίσχυση θα
δίνεται κατόπιν έγκρισης συγκεκρι-
μένου ποσού για την υλοποίηση σχε-
δίου δεσμεύσεων καλής μεταχείρισης
των ζώων. Μπορεί να είναι εφάπαξ ή
σε δόσεις (π.χ. ετήσιες), ανάλογα με
το είδος των ενεργειών, το ύψος της
ενίσχυσης και το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης. Το συνολικό εγκεκριμένο
ποσό υπολογίζεται βάσει των ΜΜΖ
της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
με ανώτατο όριο έγκρισης τα 500
ευρώ ανά ΜΜΖ. 

Συνεργασία: 
Πολλές από τις αγροτικές περιοχές
υποφέρουν από μειονεκτήματα του
κατακερματισμού. Οι εκμεταλλεύ-
σεις/επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στις αγροτικές περιοχές

είναι μικρότερες από αυτές στις αστι-
κές περιοχές, η επικοινωνία είναι
συχνά πιο δύσκολη (ιδιαίτερα μεταξύ
των αγροτικών περιοχών) και οι οι-
κονομίες κλίμακας είναι πιο δύσκολο
να επιτευχθούν σε δραστηριότητες
που στοχεύουν όχι μόνο σε οικονο-
μικά, αλλά και σε περιβαλλοντικά και
κοινωνικά οφέλη. Η δημόσια στήριξη
μπορεί να βοηθήσει ώστε να ξεπε-
ραστούν αυτά τα μειονεκτήματα βοη-
θώντας τους εμπλεκόμενους να δου-
λέψουν μαζί (να συνεργαστούν). Θα
ενισχύει μεταξύ άλλων τη συνεργασία
μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργα-
σίας και την κοινή χρήση εγκαταστά-
σεων & πόρων, καθώς και για την
ανάπτυξη ή την εμπορία τουριστικών
υπηρεσιών που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό. 

Προγράμματα Leader: 
Θα απευθύνονται σε περιοχές με
πληθυσμό 10.000 έως 120.000 κα-
τοίκους, εκτός δεόντως αιτιολογη-
μένων περιπτώσεων. Θα αφορά συ-
νολικά έως και 45 περιοχές, οι οποίες
συνολικά θα πρέπει να καλύπτουν
λιγότερο από το 60% των αγροτικών
περιοχών της χώρας. Θα απευθύνεται
σε δράσεις διασύνδεσης της υπαί-
θρου με τον αστικό χώρο, την υπο-
στήριξη της τοπικής επιχειρηματι-
κότητας, την υλοποίηση δράσεων
για την καταπολέμηση της φτώχειας,
την καθιέρωση βραχέων αλυσίδων
εφοδιασμού, καθώς και την ενίσχυση
τοπικών σχεδίων διαχείρισης περιο-
χών Natura 2000.
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Στο νέο πρόγραμμα

περιλαμβάνονται

ενισχύσεις έως και 

3.000 ευρώ για εφαρμογή

συστημάτων ποιότητας,

αλλά και ενισχύσεις έως

και 100.000 ευρώ ετησίως

για προγράμματα 

Ομάδων Παραγωγών

Οι ελληνικές προτάσεις



M
ε 120 χρόνια ιστορία από την

πρώτη καλλιέργεια ζαχαρότευτ-
λων στην Ελλάδα και τη λειτουρ-
γία του πρώτου ζαχαρουργείου

στη Λαζαρίνα της Θεσσαλίας, μια παραγωγή
που συντρόφεψε επί δεκαετίες χιλιάδες Έλληνες
παραγωγούς, εισάγοντας για πρώτη φορά
θεσμούς όπως αυτός της συμβολαιακής γε-
ωργίας, οδηγείται στον αφανισμό. 
Μαζί αφήνει και μια σημαντική «τρύπα» στο
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, καθώς το έλ-
λειμμα, λόγω των αυξημένων εισαγωγών πριν
από το κλείσιμο των δύο μονάδων, ξεπερνούσε
τα 91 εκατ. ευρώ και πλέον εκτιμάται ότι θα
διπλασιαστεί. 
Αιτία του προβλήματος ήταν το υψηλό κόστος
παραγωγής του προϊόντος, εξέλιξη που ελά-
χιστα έχει να κάνει με την ίδια την καλλιέργεια,
αλλά σχεδόν αποκλειστικά με τη λειτουργία
της υπό κρατικό έλεγχο Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης (ΕΒΖ). 
Καταγγελίες και στοιχεία που είδαν το φως
της δημοσιότητας και ουδέποτε διαψεύστηκαν,
έκαναν λόγο για σημεία και… τέρατα στις
αμοιβές του προσωπικού. Για παράδειγμα, οι
εργαζόμενοι της ΕΒΖ δεν λάμβαναν μέχρι
πρόσφατα 14 μισθούς το χρόνο, όπως οι πε-
ρισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα (πόσω μάλλον
12, που λαμβάνουν στο Δημόσιο), αλλά το
λιγότερο 15,25-15,55 μισθούς, μέσω του γνω-
στού τεχνάσματος των επιδομάτων. Όσοι μά-
λιστα εργάζονται στην καμπάνια, δηλαδή την
περίοδο της συγκέντρωσης των τεύτλων, ει-
σέπρατταν έως και 17 μισθούς το χρόνο! 
Παράλληλα, η «κοινωνική» πολιτική που ακο-

λουθούσαν πολλές πα-

λαιότερες διοικήσεις της ΕΒΖ, οδηγούσαν σε
τιμές παραγωγού αναντίστοιχες των τιμών
στις διεθνείς αγορές. Για να έχει κανείς μέτρο
σύγκρισης της κατάστασης της ΕΒΖ, να ανα-
φέρουμε ότι το κόστος παραγωγής κατά την
περίοδο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία της
ίδιας της εταιρείας, ήταν στα 956,19 ευρώ
ανά τόνο ζάχαρης. Κι αυτό όταν η τιμή πώλησης
στην ελληνική αγορά έχει πέσει κάτω και από
τα 600 ευρώ τον τόνο. Το 2011, μάλιστα, το
κόστος παραγωγής της ζάχαρης από την ΕΒΖ
είχε φτάσει και στα 1.039 ευρώ τον τόνο!

Η εξέλιξη της παραγωγής
Η συρρίκνωση της παραγωγής ζάχαρης ξε-
κίνησε το 2006, όταν στο πλαίσιο της ανα-
διάρθρωσης της ΚΑΠ η εθνική ποσόστωση
της ζάχαρης περιορίσθηκε στο μισό και έκλει-
σαν τα ζαχαρουργεία της ΕΒΖ στη Λάρισα
και την Ξάνθη, με την προοπτική να μετα-
τραπούν σε εργοστάσια παραγωγής βιοαι-
θανόλης, σχέδιο που εγκαταλείφθηκε στην
πορεία και τα δύο ζαχαρουργεία αφέθηκαν
να ερημώνουν στην εγκατάλειψη. Τα τελευταία
χρόνια, μάλιστα, η παραγωγική δραστηριότητα
έχει πέσει σε χαμηλότατα επίπεδα και η χώρα
μας προ πολλού έχει γίνει ελλειμματική σε
ζάχαρη. 
Το 2013 καλλιεργήθηκαν μόλις 75.384 στρέμ-
ματα με ζαχαρότευτλα, από 2.301 συνολικά
αγρότες –ο μικρότερος αριθμός που υπήρξε
ποτέ– και η παραγωγή ανήλθε στους 40.196
τόνους ζάχαρης, έναντι 93.237 στρεμμάτων,
3.100 αγροτών και παραγωγής 54.699 τόνων
ζάχαρης το 2012. Η ποσότητα αυτή δεν κα-

λύπτει ούτε το 1/3 της εθνικής πο-
σόστωσης της Ε.Ε. για την Ελλάδα,
που της δίνει το δικαίωμα να πα-
ράγει μέσω της ΕΒΖ ποσότητα

158.702 τόνων το χρόνο από ένα σύνολο πε-
ρίπου 230.000 καλλιεργούμενων στρεμμάτων.
Κι όλα αυτά όταν στη δεκαετία του ’90 ασχο-
λούνταν με την τευτλοκαλλιέργεια πάνω από
20.000 αγρότες, οι οποίοι πριν την αναθεώρηση
της ΚΑΠ, το 2006, ξεπερνούσαν τους 10.000,
με ένα σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων
πάνω από τα 460.000 στρέμματα, με μια πα-
ραγωγή ζάχαρης κοντά στους 300.000 τόνους
το χρόνο και με την εθνική ποσόστωση μέχρι
το 2006 να ανέρχεται σε 317.502 τόνους. Από
το 1981 μέχρι το 2006 η τιμή παραγωγού για
τη ζάχαρη στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα προ-

στατευόταν έναντι της πολύ φθηνότερης διε-
θνούς τιμής, με την επιβολή δασμών ως αν-
τιστάθμισμα στη διαφορά μεταξύ της μεγα-
λύτερης τιμής στην κοινοτική αγορά και της
πολύ χαμηλότερης τιμής στη διεθνή αγορά.
Με την αλλαγή της ΚΑΠ, από το 2006, οι
δασμοί αυτοί μειώθηκαν σημαντικά, ανοίγοντας
το δρόμο για εισαγωγές φτηνότερης ζάχαρης
και από ιδιώτες εμπόρους στην Ελλάδα, κάτι

που στο παρελθόν γινόταν μόνο από την
ΕΒΖ.
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Αιτία του προβλήματος

ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής 

του προϊόντος, εξέλιξη που ελάχιστα

έχει να κάνει με την ίδια 

την καλλιέργεια, αλλά σχεδόν

αποκλειστικά με τη λειτουργία της ΕΒΖ

Το τέλος της τευτλοκαλλιέργειας
Την τύχη του καπνού, των μέσων της δεκαετίας του 2000, εκτιμάται ότι θα έχει η παραγωγή
τεύτλων στην Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις για το κλείσιμο ακόμα δύο ζαχαρουργείων.

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ (filippidis@paragogi.net)

Και λίγη ιστορία…

Hιστορία της ζάχαρης είναι συν-
δεδεμένη με την ιστορία του

πολιτισμού. Στην αρχαιότητα μόνο
το μέλι ήταν γνωστό. H ζάχαρη,
από τη σανσκριτική λέξη ΣAPKAPA,
αρχίζει πραγματικά την ιστορία
της τον 4ο αιώνα π.Χ., με την ανα-
κάλυψη από τους στρατιώτες του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην κοιλάδα
του Ινδού ποταμού, ενός καλαμιού
που δίνει «μέλι χωρίς μέλισσες».
Τον 7ο αιώνα μ.X. οι Άραβες ει-
σβάλλουν στη Μέση Ανατολή και
ανακαλύπτουν ακόμη μια φορά
το ζαχαροκάλαμο. Επεκτείνουν
την καλλιέργειά του στη λεκάνη
της Μεσογείου. Εργαστήρια πα-
ραγωγής ζάχαρης από ζαχαρο-
κάλαμο δημιουργούνται στη Ρόδο,
στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στη
Βόρεια Αφρική, στη Σικελία, στις
Βαλεαρίδες νήσους και στη Νότια
Ισπανία. H ζάχαρη εμφανίζεται
στην Κεντρική Ευρώπη τον 12ο
αιώνα, χάρις στους σταυροφόρους
που τη μετέφεραν από τη Συρία.
H εισαγωγή γινόταν από το λιμάνι
της Βενετίας. H Γαλλική Επανάσταση
και το ηπειρωτικό εμπάργκο που
επέβαλε η Γαλλία στα αγγλικά
πλοία, εμπόδιζαν την εισαγωγή
της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο.
Προκύπτουν αυστηροί περιορισμοί
στην κατανάλωση. Είναι, λοιπόν,
αναγκαίο να βρεθεί ένα ευρωπαϊκό
φυτό, από το οποίο να βγαίνει ζά-
χαρη, όπως από το ζαχαροκάλαμο. 
Τα ζαχαρότευτλα άρχισαν να καλ-
λιεργούνται στην Ευρώπη για βιο-
μηχανική παραγωγή ζάχαρης μετά
το 1800, ενώ στην Ελλάδα από το
1894, όταν λειτούργησε το πρώτο
ελληνικό ζαχαρουργείο στη Λα-
ζαρίνα της Θεσσαλίας, το οποίο
όμως έκλεισε μετά από 15ετή λει-
τουργία, λόγω φυτοπαθολογικών
προβλημάτων. 
Το 1960 ιδρύθηκε από την κρατική
Αγροτική Τράπεζα η Ελληνική Βιο-
μηχανία Ζάχαρης, η οποία σταδιακά,
μέχρι το 1975, εγκατέστησε 5 ζα-
χαρουργεία. Στην αρχή λειτούρ-
γησαν τρία ζαχαρουργεία, στη Λά-
ρισα (1961), στο Πλατύ (1962) και
στις Σέρρες (1963), και αργότερα
δύο ακόμα, στην Ξάνθη (1972)
και στην Ορεστιάδα (1975). Το
2002 επεξέτεινε τις δραστηριότητές
της με την αγορά δύο ζαχαρουρ-
γείων στην περιοχή της Βοϊβοντίνας,
στη Δημοκρατία της Σερβίας. Διέ-
θετε μια ημερήσια δυναμικότητα
κατεργασίας 32.700 τόνων τεύτλων
στην Ελλάδα και 10.000 τόνων
τεύτλων στη Σερβία.



«Τ
αφόπλακα» χαρακτηρί-

ζουν την αναστολή της
λειτουργίας των δύο μο-
νάδων οι τευτλοπρα-

γωγοί, επισημαίνοντας πως πρόκειται
καθαρά για πολιτική απόφαση. Σε
απόλυτη σύμπνοια και οι εργαζόμενοι
σε Σέρρες και Ορεστιάδα, οι οποίοι
τονίζουν στην «Παραγωγή», πως εάν
πράγματι η κυβέρνηση ήθελε την
τευτλοκαλλιέργεια, τότε θα είχε πα-
ρέμβει και θα είχε σώσει τα εργο-
στάσια. 
Η εταιρεία, από την άλλη, διευκρινίζει
πως δεν μιλά για «οριστικό κλείσιμο»,
αφού εφαρμόζοντας τις προτάσεις,
που προβλέπει η μελέτη της Kantor,
θα θέσει σε λειτουργία μετά από δύο
χρόνια και πάλι τις μονάδες. Λόγια,
τα οποία το προσωπικό ακούει «βε-
ρεσέ», καθώς υποστηρίζει πως ύστερα
από το πέρας του παραπάνω χρονικού
διαστήματος, τα εργοστάσια θα κλεί-
σουν εξ ολοκλήρου, ενώ «λουκέτο»
θα μπει και σε αυτό στο Πλατύ. 
Οι διαδοχικές συναντήσεις των ερ-
γαζομένων με τα στελέχη της ζαχα-
ροβιομηχανίας, παρουσία του ανα-
πληρωτή υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα και με τη συμ-
μετοχή τοπικών φορέων και από τις
δύο θιγόμενες περιοχές, τελικά δεν
έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Εργαζόμενοι και από τις δύο μονάδες,
εξάλλου, είχαν τονίσει στην «Παρα-
γωγή», πως η στάση του κ. Σταϊκούρα
ήταν ενδεικτική της αδιαφορίας που
κρατεί η κυβέρνηση ως προς την
τευτλοκαλλιέργεια. «Ο κ. Σταϊκούρας
έπαιξε το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου.
Δεν πήρε θέση και άφησε να εννοηθεί
ότι η απόφαση για τα εργοστάσια

ανήκει στην ίδια την εταιρεία», είχε
διευκρινίσει στην «Παραγωγή» ο επι-
κεφαλής των εργαζομένων στην Ορε-
στιάδα Ευάγγελος Μπιμπισίδης, ενώ
οι συναντήσεις ακόμη «έτρεχαν». 
«Οι επόμενες μέρες για μας είναι δύ-
σκολες. Το κλείσιμο της μονάδας
στην Ορεστιάδα ήταν για μας ό,τι
χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Προς
το παρόν δεν έχουμε σαφή ενημέ-
ρωση για το τί ακριβώς θα γίνει με
τα τεύτλα. Αυτό που ξέρουμε είναι
πως η μεταφορά τους θα ξεκινήσει
στις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως, εάν η
ημερομηνία αυτή καταπατηθεί και
οι ζέστες είναι πολλές, τότε τα τεύτλα
διατρέχουν κίνδυνο. Το πότε θα ξε-
κινήσει η συνολική τους συγκέντρωση
στην Ορεστιάδα, απ’ όπου θα φύγουν
για το Πλατύ, είναι ακόμη άγνωστο»,
διευκρινίζει ο πρόεδρος των τευτ-
λοπαραγωγών Βασίλης Στεφανακίδης. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραγωγοί
στην Ορεστιάδα θα επιδιώξουν εντός
των ημερών μία συνάντηση με τα
στελέχη της ζαχαροβιομηχανίας,
προκειμένου να τους ανακοινωθεί
το χρονοδιάγραμμα των επόμενων
κινήσεων. Ο κ. Στεφανακίδης απο-
καλύπτει, δε, πως την περασμένη Τε-
τάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΒΖ πραγματοποίησε σύσκεψη με
τους διευθυντές των εργοστασίων,
από την οποία, ωστόσο, δεν προέκυψε
κάποια σημαντική εξέλιξη. Απλώς
έγινε μία πρώτη συζήτηση για το
προσωπικό.

Τί θα γίνει το προσωπικό
Ερώτημα, στο οποίο σαφής απάντηση
δεν έχει ακόμη δοθεί. Πληροφορίες
λένε ότι κάποιοι θα μεταφερθούν
στη μονάδα του Πλατέως, προκει-
μένου να καλυφθούν οι όποιες ανάγ-
κες σε αυτή, άλλοι θα παραμείνουν
στα υπό «κλείσιμο» εργοστάσια για
τη συγκέντρωση των ζαχαρότευτλων
και τις εργασίες συντήρησης, ενώ
για άλλους θα υπάρξει και πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου. 
Το τελευταίο σενάριο προκαλεί τις
ισχυρές αντιδράσεις των εργαζομέ-
νων, οι οποίοι διερωτώνται πώς είναι
δυνατό από τη μία η ηγεσία της ει-
σηγμένης να ισχυρίζεται ότι η παύση

της λειτουργίας των δύο μονάδων
θα είναι προσωρινή και από την άλλη
να ετοιμάζει πρόγραμμα αποχώρησης
μέρος του προσωπικού. «Αυτά τα
δύο δεν συμβαδίζουν. Δεν τους πι-
στεύουμε πλέον, ό,τι και να λένε. Είναι
σε διατεταγμένη υπηρεσία», τονίζει
ο κ. Μπιμπισίδης. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, το τι μέλλει γενέσθαι με το
προσωπικό θα ξεκαθαρίσει τους επό-
μενους μήνες. 
Σημειώνεται ότι στο εργοστάσιο Ορε-
στιάδας εργάζονται σήμερα 47 άτομα
και οι τευτλοπαραγωγοί στην περιοχή
σπέρνουν συνολικά 18.000 στρέμ-
ματα. Στις Σέρρες οι εργαζόμενοι
στη μονάδα ανέρχονται σε 59 και

συνολικά οι παραγωγοί τεύτλων
σπέρνουν 13.000 στρέμματα. Στο
εργοστάσιο στο Πλατύ εργάζονται
106 άτομα και οι τευτλοπαραγωγοί
σπέρνουν περισσότερα από 50.000
στρέμματα.

«Δεν θέλουν τεύτλα»
Οι σχέσεις εργαζομένων, παραγωγών
με τη διοίκηση της ΕΒΖ και συγκε-
κριμένα με το γενικό διευθυντή, Λάμ-
προ Χαραλάμπους, οδηγήθηκαν στα
άκρα από τον περασμένο χειμώνα,
όταν οι μεν απηύθυναν έκκληση για
διατήρηση του τιμολογίου του 2013
ή αύξηση των τιμών, ενώ οι δε προ-
χώρησαν σε μείωση. 
Ατελείωτες μετακινήσεις, συζητήσεις
και διεργασίες για μία συμβιβαστική
λύση, η οποία εν τέλει βρέθηκε, όμως
δεν ικανοποίησε τους τευτλοπαρα-
γωγούς, οι οποίοι για κάθε τους αίτημα
ζητούσαν συνάντηση με κυβερνη-
τικούς φορείς, η στάση των οποίων
τους ωθούσε στο συμπέρασμα πως
αδιαφορούν για τα τεύτλα. 
Επιμένουν στην ίδια άποψη, κυρίως
μετά την απόφαση περί ανατολής
της λειτουργίας στα δύο εργοστάσια. 
Σύμφωνα με τον κ. Στεφανακίδη, «η
κυβέρνηση έδειξε τις προθέσεις της.
Κλείνει τις μονάδες σε Σέρρες και
Ορεστιάδα, αλλά ταυτόχρονα κάνει
λόγο για ανάπτυξη. Η οποία πώς θα
έρθει; Με ‘’λουκέτα’’; Εάν ήθελαν ανά-
πτυξη, δεν θα τα έκλειναν. Σταδιακά
θα κλείσουν και το εργοστάσιο στο
Πλατύ, το μόνο που απέμεινε. Δεν
τους ενδιαφέρει η τευτλοκαλλιέργεια.
Όλη όμως η Βόρεια Ελλάδα ζει από
αυτή. Δεν θέλουν να παράγουμε τί-
ποτα. Θέλουν να εισάγουμε ζάχαρη
από τους ξένους. Γιατί δεν έδωσαν
σε εμάς τεύτλα να σπείρουμε;». 
Όπως τονίζει ο πρόεδρος των τευτ-
λοπαραγωγών, τα προβλήματα ξε-
κίνησαν από το 2006, όταν για πρώτη
φορά η διοίκηση της ζαχαροβιομη-
χανίας προχώρησε σε μειώσεις στα
τιμολόγια και οι παραγωγοί άρχισαν
σιγά-σιγά να φεύγουν από την καλ-
λιέργεια. «Το 2009 είχαμε 42.000
στρέμματα στην Ορεστιάδα, το 2010
πέσαμε στα 20.000, για να φτάσουμε
το 2013 μόλις στα 8.000 στρέμματα»,
εξηγεί ο κ. Στεφανακίδης, επισημαί-
νοντας πως με τη συνδεδεμένη, για
την οποία είχε δεσμευτεί ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Θεόφιλος
Λεονταρίδης από το 2015, οι παρα-
γωγοί θα επέστρεφαν στα τεύτλα. 
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Λίγες μέρες μετά την
ανακοίνωση του «λουκέτου»
στα εργοστάσια ζάχαρης σε
Σέρρες και Ορεστιάδα,
εργαζόμενοι, παραγωγοί και
εξαγωγείς μετρούν «πλήγματα»
και αναμένουν ενημέρωση από
τη διοίκηση της εισηγμένης για
τη μεταφορά των τεύτλων και
την τύχη του προσωπικού.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Πολιτική απόφαση, λένε εργαζόμενοι - παραγωγοί

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και οι πρώτες πολιτικές «παρενέργειες» από την απόφαση
για την παύση της λειτουργίας των δύο εργοστασίων σε Σέρρες και Ορεστιάδα.

Την παραίτησή του από τη Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Ν.Δ. Σερρών
ανακοίνωσε ο υπεύθυνος αγροτικού τομέα και πρώην πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν.
Μακεδονίας, Αθανάσιος Μπαντής. Σε επιστολή του προς το κομματικό όργανο ο
κ. Μπαντής τονίζει ότι παραιτείται, μη μπορώντας να ανεχτεί να βλέπει το
«φουγάρο» του ζαχαρουργείου των Σερρών σβηστό, «μετά από 51 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας του». 
Την ίδια ώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για «οδυνηρές συνέπειες»
για τους αγρότες, την τευτλοκαλλιέργεια, τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους.
Μάλιστα, ατιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη
με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΒΖ Λάμπρο Χαραλάμπους, χωρίς, ωστόσο,
να καταφέρει να τον μεταπείσει. 
Σημειώνεται ότι σημαντική ήταν η κίνηση, στην οποία προχώρησε το Επιμελητήριο
Σερρών, το οποίο έκανε πρόταση για ενοικίαση του εργοστασίου της ζάχαρης,
προκειμένου να αποφευχθεί το «λουκέτο», που τελικά δεν απεφεύχθη.

Άρχισαν οι παραιτήσεις
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Ε
πεκτείνεται για δύο χρόνια η χορήγηση πρόωρης
σύνταξης στους ψαράδες που έχουν ενταχθεί στο
κοινοτικό πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης

αλιέων (ΕΠΑΛ 2000-2006), με απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος
Καρασμάνης. 
Με την εν λόγω απόφαση, που βασίζεται σε ειδική νομοθετική
ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή, θα συνεχιστεί
κανονικά η καταβολή της πρόωρης σύνταξης στους ψαράδες,
λόγω της γενικής αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης,
από τα 65 στα 67 χρόνια. 

Έτσι, αίρεται ο αποκλεισμός από το κοινοτικό πρόγραμμα
πρόωρης συνταξιοδότησης των ψαράδων ηλικίας από 65
έως 67 ετών και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις συν-
ταξιοδοτήσεις, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλυφθεί
από εθνικές πιστώσεις. 
Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της απόφασης ο 
κ. Καρασμάνης εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς,
όπως επισήμανε, «αποκαθίσταται μια αδικία, που είχε να
κάνει με την αύξηση των γενικών ορίων συνταξιοδότησης,
για την οποία δεν είχαν καμία υπαιτιότητα οι πρόωρα συν-
ταξιοδοτούμενοι ψαράδες». 

Δύο χρόνια ακόμη πρόωρη σύνταξη στους ψαράδες

Α
ρχισε από την Πέμπτη να δέχεται
τομάτες το εργοστάσιο «Κύκνος»
στην Ηλεία, ενώ αυτό της U-

nilever (ΕΛΑΪΣ) θα ανοίξει τη Δευτέρα
21 Ιουλίου. Τα βασικά στοιχεία φέτος
είναι ότι οι τιμές παραμένουν στάσιμες,
στα περσινά επίπεδα, ενώ παρατηρείται
μία αύξηση της τάξεως του 10% στα
καλλιεργούμενα στρέμματα. 
Σύμφωνα με το συμφωνητικό που έχει
υπογραφεί μεταξύ των παραγωγών και
του εργοστασίου «Κύκνος», οι τιμές ανά
brix που έχουν συμφωνηθεί με την Ομά-

δα Παραγωγών Αμαλιάδας έχουν ως
εξής: 
3 από 4 έως 4,19 brix προτείνεται τιμή
71,17 ευρώ τον τόνο
3 από 4,20 έως 4,39 brix προτείνονται
74,80 ευρώ τον τόνο
3 από 4,40 έως 4,59 brix προτείνεται
τιμή 78,20 ευρώ τον τόνο
3 από 4,60 έως 4,79 brix προτείνεται
τιμή 81,61 ευρώ ο τόνος
3 από 4,80 έως 4,99 brix προτείνεται
τιμή 85,49 ευρώ ο τόνος
3 από 5,00 έως 5,19 brix προτείνεται

τιμή 89,49 ευρώ ο τόνος
3 από 5,20 έως 5,39 brix προτείνεται
τιμή 93,33 ευρώ ο τόνος
3 από 5,40 έως 5,59 brix προτείνεται
τιμή 98,11 ευρώ ο τόνος και
3 στην κατηγορία από 5,60 brix και
άνω προτείνεται τιμή από 102,23 ευρώ. 
Οι πληρωμές από το συγκεκριμένο ερ-
γοστάσιο έχουν ως εξής:
- Για τις παραδόσεις του Ιουλίου θα
δοθεί προκαταβολή 60% της αξίας έως
30/9 και η εξόφληση θα γίνει μέχρι τις
31/1/2015. 
- Για τις παραδόσεις από 1/8 έως 15/8
θα δοθεί προκαταβολή 60% έως 31/10
και η εξόφληση θα γίνει μέχρι τις
31/1/2015.
- Για τις παραδόσεις από 16/8 έως 31/8
θα δοθεί προκαταβολή 60% έως 30/11
και η εξόφληση θα γίνει μέχρι τις
31/1/2015. 
- Για τις παραδόσεις Σεπτεμβρίου θα
δοθεί προκαταβολή 60% έως 15/12
και η εξόφληση θα γίνει μέχρι
31/1/2015. Μέσα στις επόμενες ημέρες
θα υπογραφεί και η σύμβαση με το
εργοστάσιο Unilever και θα γίνει ανά-
λογη σύσκεψη.

Φοιτητές στη Λάρισα δημιούργησαν
νέα προϊόντα διατροφής 

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή του Τμήματος Τε-
χνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με 3 ομάδες

φοιτητών, στο διαγωνισμό Ecotrophelia 2014, για τη δημι-
ουργία νέων οικολογικών-καινοτόμων προϊόντων διατροφής,
που διοργανώθηκε για τέταρτη χρονιά στην Ελλάδα με
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο-
φίμων, στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Τεχνολογικής
Πλατφόρμας «Food for Life» και του Ευρωπαϊκού έργου
CAPINFOOD. 
Το ΤΕΙ συμμετείχε με 3 προϊόντα (Β-Tachini, Double Joy,
KetcupEco) υπό την καθοδηγήση των καθηγητών του Τμή-
ματος, δρ. Αθ. Μανούρα, δρ. Ε. Μαλισσιόβα και Θ. Γεωργό-
πουλου. 
Το προϊόν KetcupEco του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
του ΤΕΙ Θεσσαλίας διακρίθηκε λαμβάνοντας το 3ο βραβείο.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν από βιολογικές τομάτες
επιλεγμένου παλιού σπόρου της περιοχής Καρδίτσας, χωρίς
προστιθέμενα σάκχαρα, συντηρητικά ή χρωστικές με γλυ-
κόξινη γεύση, απαλό άρωμα, πολύ καλή εμφάνιση και
δομή. Το προϊόν που δημιουργήθηκε συνδυάζει τα οικολογικά
πλεονεκτήματα μαζί με την υποστήριξη της τοπικής
κοινωνίας. Έχει γλυκόξινη γεύση, βασιζόμενη στην τομάτα.
Μπορεί να καταναλωθεί ως ένα συνοδευτικό του κύριως
πιάτου, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτικό γεύσης. 
Αυτή η κέτσαπ είναι μοναδική στο ότι είναι πολύ πιο δια-
φορετική από οποιοδήποτε είδος κέτσαπ που πωλείται
στην αγορά. Τα κύρια συστατικά είναι οι βιολογικές τομάτες,
βιολογικό ξύδι, κρεμμύδι, γλυκοζίτες στέβιας ως γκυκαντικό
και ινουλίνη, οποία είναι ισχυρό πρεβιοτικό. 
Η ινουλίνη δεν αυξάνει το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα
και έτσι μπορεί να καταναλωθεί άφοβα από άτομα που
δεν μπορούν να μεταβολίσουν τη ζάχαρη. Η ινουλίνη έχει
χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με το άμυλο καλαμποκιού,
προκειμένου να επιτευχθεί η συνεκτικότητα και η ομοι-
ομορφία στη δομή, ενώ μπορεί να αναμιχθεί με τους γλυ-
κοζίτες της στέβιας. 
Τα άλλα δύο προϊόντα που προκρίθηκαν στην τελική φάση
του διαγωνισμού ήταν: 
• Το μπισκότο Β-tachini χωρίς γλουτένη, προϊόν εκλεκτής
αρτοποιίας με βιολογικά άλευρα (καλαμποκιού και ρυζιού),
βιολογικά άμυλα χωρίς γλουτένη (πατάτας και καλαμποκιού)
και με μοναδική γέμιση (πραλίνα αμυγδάλου, βιολογικό
μέλι ανθέων, βιολογικό ταχίνι και κακάο, χωρίς καθόλου
συντηρητικά). 
• Το επιδόρπιο-γλύκισμα με κρέμα και ζελέ «Double Joy»,
που παρουσιάζει ένα οικολογικό προφίλ, αφού χρησιμοποιεί
χυμό από βιολογικά σταφύλια και ρόδια και επιπλέον
αξιοποιεί υποπροϊόντα της βιομηχανίας γαλα-
κτοκομικών (οροπρωτεΐνες). Όλα τα συστατικά
αναμειγνύονται και συνδυάζονται, οδη-
γώντας σε ένα θρε-
πτικό και νόστιμο
επιδόρπιο-γλύ-
κισμα με ένα
ιδιαίτερο οι-
κολογικό
χαρακτήρα. 

Ανοίγουν τα εργοστάσια τοματοπολτού 
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Ε
ργα ύψους 500.000 ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει
η Περιφέρεια Ηπείρου για τη στήριξη και εξυπηρέτηση
των μετακινούμενων κτηνοτρόφων σε δημόσιες δα-

σικές εκτάσεις των τοπικών κοινοτήτων Μικρού και Μεγάλου
Περιστερίου, Μικρής και Μεγάλης Γότιστας Δήμου Μετσόβου
και Συρράκου-Καλλαρυτών Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
Πρόκειται για πιλοτική δράση, που χρηματοδοτείται από
το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελ-
λάδα- Ιταλία 2007-2013» και, όπως ανέφερε την περασμένη
Τετάρτη ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης,
σε ημερίδα της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων,
επιδίωξη της Περιφερειακής Αρχής είναι να επεκταθεί αυτό
και σε άλλες περιφερειακές και εδαφικές ενότητες τη νέα

προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Η υλοποίηση των μελετών και των έργων θα γίνει βάσει
προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Πε-
ριφέρειας Ηπείρου και ΥΠΕΚΑ και με τη συνεργασία της
Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και είναι
απόρροια πρωτοβουλιών που είχε αναλάβει η αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων Τατιάνα Καλογιάννη. Η προ-
γραμματική σύμβαση εγκρίθηκε με απόφαση που υπο-
γράφτηκε στις 8 Ιουλίου 2014, από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Βάσει αυτής
προβλέπεται η κατασκευή 10-11 στεγάστρων, 7 οβροδε-
ξαμενών και αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού
παρεμβάσεις για βελτιώσεις δύσβατων σημείων των δρόμων
προσπέλασης.

Κ
ερδοφόρος, σύμφωνα με τα προ φόρων αποτελέ-
σματά του, παρέμεινε το 2013 ο Πτηνοτροφικός Συ-
νεταιρισμός των Ιωαννίνων «Πίνδος», παρά το γεγονός

οτι κατέγραψε μείωση των πωλήσεών του. 
Βάσει του ισολογισμού της, τα έσοδα της συνεταιριστικής
εταιρείας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πτηνοτροφική
βιομηχανία της χώρας και συμπεριλαμβάνεται στις 25
μεγαλύτερες –βάσει πωλήσεων– ελληνικές βιομηχανίες,
το 2013 ήταν ύψους 176,56 εκατ. ευρώ, έναντι 183,26
εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας κάμψη (-3,7% ή 
-6,70 εκατ. ευρώ).

Μικρά κέρδη για τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό «Πίνδος»

Γεωργία 
για τροφή και βιοκαύσιμα

Ηγεωργία πρέπει να παρέχει όχι μόνο περισσότερη τροφή
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αλλά και πρώτες

ύλες για τη βιομηχανία, όπως βιοκαύσιμα και ζωοτροφές.
Η επισήμανση αυτή έγινε από τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τροφίμων στη Ρώμη. Σύμφωνα με τη σχετική
έκθεση, η κατάσταση για τα βασικά αγροτικά προϊόντα
αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: 

Σιτηρά: Οι
παγκόσμιες
τιμές των
σημαντικό-
τερων δη-

μητριακών
θα διευκολύ-

νουν, νωρίς
στην περίοδο εξέ-

τασης των προοπτι-
κών, την ενίσχυση του

παγκόσμιου εμπορίου.
Τα αποθέματα αναμένεται

να αυξηθούν και ειδικά του
ρυζιού στην Ασία θα φθάσουν σε

επίπεδα ρεκόρ.
Ελαιούχοι σπόροι: Το συνολικό μερίδιο των καλλιεργούμενων
εκτάσεων με ελαιούχους σπόρους συνεχίζει να αυξάνεται, αν
και σε βραδύτερο ρυθμό απ’ ό,τι τα τελευταία χρόνια, καθώς
η αυξανόμενη ζήτηση για φυτικά έλαια ωθεί τις τιμές.

Ζάχαρη: Μετά την εξασθένηση στα τέλη του 2013, οι τιμές
θα ανακάμψουν, λόγω της ισχυρής συνολικής ζήτησης. Οι
εξαγωγές από τη Βραζιλία, κυρίαρχο εξαγωγέα ζάχαρης
στον κόσμο, θα επηρεαστούν από την αγορά αιθανόλης.
Κρέας: Η ζήτηση για εισαγωγές από την Ασία, καθώς και η
στήριξη της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου στη Βόρεια
Αμερική, αναμένεται να κρατήσουν τις τιμές πάνω από τα
μέσα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.

Γαλακτοκομικά: Οι τιμές πέφτουν ελαφρώς από τα σημερινά
υψηλά επίπεδα, λόγω της διαρκούς αύξησης της παραγω-
γικότητάς τους, λόγω των μεγάλων παραγωγών χωρών και
της επαναλαμβανόμενης ανάπτυξης στην Κίνα. Η Ινδία θα
ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γινόμενη ο μεγαλύτερος
παραγωγός γάλακτος στον κόσμο, με βάση σημαντικές
εξαγωγές αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.

Αλιεία: Θα παρουσιαστεί αύξηση της παραγωγής υδατο-
καλλιεργειών επικεντρωνόμενη στην Ασία και θα παραμείνουν
οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες τροφίμων, ξε-
περνώντας την αλιεία για ανθρώπινη κατανάλωση το 2014.

Βιοκαύσιμα: Η κατανάλωση και η παραγωγή των επιπέδων
των βιοκαυσίμων αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από

το 50%, με επικεφαλής τη ζάχαρη για αιθανόλη
και βιοντίζελ. Οι αυξήσεις των τιμών αι-

θανόλης θα ακολουθήσουν την τιμή
του αργού πετρελαίου, ενώ η τιμή

του βιοντίζελ πιο στενά θα ακο-
λουθεί την πορεία των τιμών των
φυτικών ελαίων.
Βαμβάκι: Η αναμενόμενη απε-

λευθέρωση των συσσωρευμένων
αποθεμάτων θα ενισχύσει τη συ-

νολική κατανάλωση, βοηθούμενη
από τις χαμηλότερες τιμές που πρέπει

στη συνέχεια να ανακάμψουν από το 2023.

Στήριξη των μετακινούμενων κτηνοτρόφων

Τ
ην επέκταση στο ελαιόλαδο του προγράµµατος
συµβολαιακής γεωργίας, που ήδη εφαρµόζει από
το 2011 στη βιοµηχανική ντοµάτα, προανήγγειλε

η διοίκηση της Eλαϊς-Unilever Ελλάς. 
Οι ποσότητες ελαιολάδου που προµηθεύεται σε ετήσια
βάση η Ελαϊς Unilever Hellas φτάνουν τους 13.000-14.000
τόνους, ενώ 45.000 τόνοι βιοµηχανικής ντοµάτας απορ-
ροφώνται κάθε χρόνο από τους 100 συµβαλλόµενους
παραγωγούς από τη Γαστούνη για την παραγωγή των
προϊόντων Pummaro στη χώρα µας ή της σειράς Knorr
από τη Unilever Ευρώπης.

Συμβόλαια για ελαιόλαδο ετοιμάζει η Eλαΐς
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ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Αποδεκατίζουν τις καλλιέργειες
της Καστοριάς οι καρακάξες 

Τ
ον ύπνο τους έχουν χάσει για

μια ακόμη χρονιά οι παραγωγοί
φρούτων και κηπευτικών της
Καστοριάς, εξαιτίας των επι-

βλαβών πτηνών που έχουν κάνει την
εμφάνισή τους στην περιοχή εδώ και
αρκετό καιρό. Κίσσες, καρακάξες και
μαυροπούλια τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν υπερδιπλασιαστεί και προκαλούν
σοβαρότατες ζημίες στις καλλιέργειες
φρούτων και κηπευτικών. Και η κατά-
σταση αυτή έχει τις ρίζες της στην κρίση.
«Τα πουλιά έχουν υπερδιπλασιαστεί
γιατί δεν κυνηγιούνται λόγω κρίσης. Ο
κυνηγός σκέφτεται ακόμα και τα πενήντα
λεπτά της σφαίρας», εξηγεί στην «Πα-
ραγωγή» ο κ. Δημοσθένης Μωυσίδης,
πρόεδρος της Γεωργικής Εταιρείας Οπω-
ροκηπευτικών Καστοριάς (ΓΕΟΚ) και
προσθέτει πως επειδή δεν κυνηγιούνται,
δεν φοβούνται και πλέον πλησιάζουν
κατοικημένες περιοχές και καλλιέργειες. 
Η ΓΕΟΚ με 300 παραγωγούς διαθέτει

13.000 στρέμματα μήλα και αχλάδια,
1000 στρέμματα κηπευτικά και 2.000
σταφύλι. Εξάγει σχεδόν το 95% των
φρούτων που παράγει, ενώ πέρυσι οι
ζημιές ήταν μεγάλες εξαιτίας των που-
λιών. «Υπήρχαν κτήματα πέρυσι που οι
παραγωγοί δεν πήραν ούτε κιλό», ανα-
φέρει ο κ. Μωυσίδης και υπογραμμίζει
ότι αυτά συνέβησαν όταν τα πουλιά
ήταν λιγότερα από φέτος. 
Η ΓΕΟΚ έχει ξαναστείλει και στο παρελθόν
έγγραφα για να γνωστοποιήσει το πρό-
βλημα στους αρμόδιους φορείς. Φέτος,
για πρώτη φορά έγινε αυτοψία από κλι-
μάκιο του δασαρχείου, αλλά και της πε-
ριφέρειας. Η απάντηση που πήρε η εται-
ρεία είναι ότι το θέμα έχει τεθεί στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και περιμένουν απάντηση. 
Ο κ. Μωυσίδης τονίζει πως οι παραγωγοί
δεν ενδιαφέρονται να εισπράξουν απο-
ζημίωση, αλλά θέλουν να μειωθούν τα
επιβλαβή πουλιά. «Εάν τώρα είναι 10.000,

σε δύο χρόνια θα είναι 100.000», τονίζει
χαρακτηριστικά ο ίδιος, για να αναδείξει
το μέγεθος του προβλήματος. Όσο για
τους… οικολόγους, όπως λέει ο κ. Μωυ-
σίδης, όσοι ενοχλούνται από τα αιτήματα
απομάκρυνσης των πτηνών, «ας παραι-
τηθούν αυτοί από το μισθό τους», όπως
καταστρέφεται το εισόδημα των παρα-
γωγών. 
Η ΓΕΟΚ εξάγει τα προϊόντα της σε αρκετές
χώρες, όπως η Νιγηρία, το Σουδάν, το
Ισραήλ, η Ρωσία και η Ρουμανία. Εάν
ένα πουλί φάει το 1/3 του φρούτου,
αυτό δεν είναι απλώς μη εξαγώγιμο,
είναι άχρηστο. 
Παλιότερα, υπήρξαν Νομοί που είχαν
κηρυχθεί καραξόπληκτοι, αλλά και πον-
τικόπληκτοι. Ακόμα και κουνελόπληκτη
είχε κηρυχθεί η Λήμνος πριν από μερικά
χρόνια. Μεταξύ άλλων μέτρων, είχε υιο-
θετηθεί και αυτό της επιδότησης κυνη-
γιού, για τη μείωση του πληθυσμού των
αγριοκούνελων που είχαν κατακλύσει
το νησί. 

Κανονάκι 
Ίσως η πιο ενδεδειγμένη λύση για να
διώξουν τα επιβλαβή πτηνά, σύμφωνα
με ειδικούς, είναι το κανονάκι. Πρόκειται
για μια συσκευή, η οποία εγκαθίσταται
στις καλλιέργειες. Διαθέτει ρολόι και
ανά μισή ώρα περίπου κάνει ένα θόρυβο,
ο οποίος διώχνει τα πουλιά. 

Τεράστια προβλήματα προκαλεί 
η εμφάνιση και η εξάπλωση
επιβλαβών πτηνών στην περιοχή
της Καστοριάς. Τα πουλιά δεν
κυνηγιούνται πλέον, έχουν
εξοικειωθεί με τους ανθρώπους
και πλησιάζουν κατοικημένες
περιοχές και καλλιέργειες,
προκαλώντας μεγάλες ζημίες 
στις καλλιέργειες φρούτων και
κηπευτικών, τα οποία στο σύνολό
τους είναι προς εξαγωγή. 

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Η ΓΕΟΚ έχει ξαναστείλει και

στο παρελθόν έγγραφα για να

γνωστοποιήσει το πρόβλημα

στους αρμόδιους φορείς

Πληρωμή αποζημιώσεων 
1,3 εκατ. από τον ΕΛΓΑ

Από χθες, Παρασκευή, ο Ελληνικός Οργανισμός Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) καταβάλλει στους

τραπεζικούς λογαριασμούς 1.107 δικαιούχων παρα-
γωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 1,3
εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για
τα έτη 2013 και 2014. 
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική
παραγωγή και κυρίως σε κηπευτικά, δενδρώδεις καλ-
λιέργειες και καπνά, αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο από
διάφορα ζημιογόνα αίτια.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

Νομός Ποσό
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 944,98
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 84.739,54
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 49.488,95
ΑΡΤΗΣ 7.186,72
ΑΤΤΙΚΗΣ 603,19
ΑΧΑΪΑΣ 12.038,05
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5.793,90
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 431,09
ΔΡΑΜΑΣ 10.319,39
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.045,60
ΕΒΡΟΥ 45.016,78
ΕΥΒΟΙΑΣ 5.119,63
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 645
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.061,72
ΗΛΕΙΑΣ 124.957,22
ΗΜΑΘΙΑΣ 154.985,88
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.830,73
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 68.125,33
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.442,86
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.690
ΚΑΒΑΛΑΣ 19.814,29
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1.875,15
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 273,5
ΚΙΛΚΙΣ 1.885,04
ΚΟΖΑΝΗΣ 2.905,70
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5.484,56
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.995,74
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.770,46
ΛΑΡΙΣΗΣ 26.432,57
ΛΕΣΒΟΥ 3.880
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 53.451,48
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 28.309,60
ΞΑΝΘΗΣ 6.256,33
ΠΕΛΛΗΣ 295.838
ΠΙΕΡΙΑΣ 20.564,36
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2.156,83
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.040
ΡΟΔΟΠΗΣ 72.936,13
ΣΑΜΟΥ 14.573,11
ΣΕΡΡΩΝ 34.255,47
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.023,68
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 40.036,96
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 4.572,29
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.944,38
ΧΑΝΙΩΝ 18.373,06
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Μέτρο 123Α - Προστιθέμενη
αξία των γεωργικών και
δασοκομικών προϊόντων

Προβλέπει επιδότηση σε ποσοστό
20%-65% για ίδρυση, εκσυγχρονι-
σμό, επέκταση, μετεγκαστάσταση
μονάδων τυποποίησης και επεξερ-

γασίας αρωματικών, φαρμα-
κευτικών φυτών. Το επεν-
δυτικό σχέδιο που θα κατα-

θέσουν οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να ξεπερνά τις

100.000 ευρώ, ενώ ανάμεσα
στα φυτά που ενισχύονται είναι

το θυμάρι, ο βασιλικός, το μελισ-
σόχορτο, ο δυόσμος, η ρίγανη, το

δενδρολίβανο, το φασκόμηλο (νωπά
ή διατηρημένα με ψύξη), ο κρόκος
Κοζάνης κ.ά. Στις δαπάνες που κα-
λύπτει, συμπεριλαμβάνονται: δια-
μόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων,
προμήθεια και εγκατάσταση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων,
αγορά καινούριων οχημάτων – ισο-
θερμικών βυτίων, απόκτηση πιστο-
ποιητικών από αρμόδιους οργανι-
σμούς (όπως ISO, HACCP κ.λπ.),
αγορά fax, τηλεφωνικών εγκατα-
στάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας
και ηλεκτρονικών υπολογιστών
κ.λπ. 

Οργανώσεις Παραγωγών
(ΟρΠ) που καλλιεργούν
συγκεκριμένα ΑΦΦ 

Οι Οργανώσεις Παραγωγών που
επιδοτούνται, θα πρέπει να ασχο-
λούνται με την καλλιέργεια απο-
κλειστικά των φυτών κρόκος, θυ-
μάρι, βασιλικός, μελισσόχορτο, δυό-

σμο, ρίγανη, δενδρολίβανο, φα-
σκόμηλο. Όσο για τον αριθμό των
μελών κάθε οργάνωσης, πρέπει
να είναι κατ’ ελάχιστο 7 άτομα, με
την ετήσια αξία της παραγωγής

που εμπορεύονται να μην υπερ-
βαίνει τις 100.000 ευρώ. Εφόσον
πληρούν αυτές τις βασικές προ-
ϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπου
θα παρουσιάζουν τις δράσεις που
επιθυμούν για επιδότηση (μέχρι
και 60% της δαπάνης). 
Ειδικότερα, ανάμεσα στις δράσεις
που επιδοτούνται είναι αυτές που
αφορούν: 
8Προγραμματισμό της παραγωγής
(πολλαπλασιαστικό υλικό, μηχανο-
λογικός εξοπλισμός κ.λπ.)..
8 Διατήρηση και βελτίωση της
ποιότητας του προϊόντος (πιστο-
ποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης,
πιστοποίηση βιολογικής παραγω-
γής, ιχνηλασιμότητα κ.λπ.). 
8Βελτίωση της εμπορίας (διαλογή
τυποποίηση, συσκευασία, προώθη-
ση κ.λπ.). 
8 Προστασία του περιβάλλοντος
(π.χ. διαχείριση υπολειμμάτων κ.λπ.). 
8Δράσεις κατάρτισης (π.χ. εκπαι-
δευτικές επισκέψεις, ενημερωτικά
έντυπα κ.λπ.). 

Σχέδια βελτίωσης

Ενισχύουν γεωργούς, φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα, νόμιμους κατόχους
και αρχηγούς γεωργικής εκμετάλ-
λευσης, για επενδύσεις διακίνησης,
μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευα-
σίας, αποθήκευσης και μεταποίησης,
αποκλειστικά για τα προϊόντα που
παράγει κάθε εκμετάλλευση. 
Όσο για τις επιλέξιμες δαπάνες που
ενισχύονται, ενδεικτικά αναφέρον-

ται οι εξής: γεωργικά κτίσματα (ανέ-
γερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός,),
καινούριος μηχανολογικός εξοπλι-
σμός (αγορά, μεταφορά, εγκατά-
σταση), όπως γεωργικοί ελκυστήρες
και παρελκόμενα, μηχανήματα συγ-
κομιδής και παραγωγής, αρδευτικά
συστήματα, καθώς επίσης έγγειες
βελτιώσεις (έργα στραγγίσεων, ισο-
πεδώσεων, αναβαθμίδες, υδατο-
δεξαμενές, γεωτρήσεις, περιφρά-
ξεις), δαπάνες που αφορούν την
καθετοποίηση της παραγωγής,
όπως ξηραντήρια, τυποποίηση,
επεξεργασία και παραγωγή αιθέ-
ριων ελαίων.

Βιολογική παραγωγή &
Εφαρμογή ολοκληρωμένης
διαχείρισης - Μέτρο 132

Παρέχεται οικονομική στήριξη με
σκοπό την εφαρμογή μεθόδων πα-
ραγωγής που βελτιώνουν την ποι-
ότητα των γεωργικών προϊόντων
που προορίζονται αποκλειστικά
για ανθρώπινη κατανάλωση (τρό-
φιμα). 
Δικαιούχοι είναι αγρότες, φυσικά
και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι
γεωργικής εκμετάλλευσης. Αυτοί,
στην περίπτωση της βιολογικής
παραγωγής, θα πρέπει να εν-
τάσσουν στο σύστημα της
βιολογικής παραγωγής μέ-
ρος ή το σύνολο της εκμε-
τάλλευσης τους, αλλά οπωσ-

δήποτε το σύνολο του επιλέξιμου
κλάδου παραγωγής (π.χ. αν η εκ-
μετάλλευση είναι 10 στρέμματα
και καλλιεργεί τα 5 στρέμματα με
ρίγανη θα πρέπει να εντάξει στη
βιολογική παραγωγή και τα 5 στρέμ-
ματα της ρίγανης και όχι μέρος αυ-
τών). Όσο για την εφαρμογή ολο-
κληρωμένης διαχείρισης, οι δι-
καιούχοι θα πρέπει να εντάξουν
μία τουλάχιστον από τις επιλέξιμες
καλλιέργειές τους στο σύστημα της
ολοκληρωμένης διαχείρισης. 
Η ενίσχυση είναι 5ετής και δεν υπερ-
βαίνει για τη βιολογική παραγωγή
τα 1.500 ευρώ και για το σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης τα
1.400 ευρώ, αντίστοιχα (ανά εκμε-
τάλλευση). 

Βιολογική Γεωργία - Μέτρο
214: Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις 

Δικαιούχοι είναι αγρότες, φυσικά
και νομικά πρόσωπα, ενώ για να
εντάξουν την εκμετάλλευσή τους
στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει
ελάχιστη έκταση 2 στρέμματα σε

περίπτωση που καλλιεργούνται
αποκλειστικά αρωματικά φυτά
ή 3 στρέμματα εφόσον καλ-
λιεργούνται κι άλλα, π.χ. αμ-

πέλια, ελιές κ.λπ. (μικτή εκ-
μετάλλευση). 
Με τα σημερινά δεδομένα
το ύψος της ενίσχυσης ανά
στρέμμα κυμαίνεται στα

85,5-90 ευρώ για τον κρό-
κο και για τα υπόλοιπα
αρωματικά φυτά στα
20,2-32 ευρώ (ετησίως). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Κερδίζουν έδαφος τα αρωματικά φυτά 

Τ
α αρωματικά φυτά στην Ελλάδα ξεκίνησαν
με πολλές προοπτικές και πολλά «θα», η
πορεία όμως δεν ήταν ανάλογη, αφού τό-
σο η παραγωγή όσο και η διάθεση αντιμε-

τώπισαν πολλά προβλήματα. Πλέον, το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδιάζει σει-
ρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των καλλιεργει-
ών μέσα από αναπτυξιακά προβλήματα.
Χρειάστηκε να περάσουν πολλές δεκαετίες για να

αποφασιστεί και στη χώρα μας η επιδότηση για την
παραγωγή και τη διάθεση των αρωματικών φυτών.
Ήδη, μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, τις ενισχύσεις
των Ομάδων Παραγωγών και το μέτρο 123Α (προ-
στιθέμενη αξία γεωργικών προϊόντων) παίρνουν
σειρά και οι καλλιέργειες των αρωματικών και φαρ-
μακευτικών φυτών στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια
να ενισχυθεί ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος του
πρωτογενούς τομέα. 



συσκευασίες, μπορεί να φτάσει τα
13 ευρώ. Το κόστος φύτευσης άνα στρέμμα
μπορεί να κυμανθεί από 10 έως και 30 ευρώ. 
Στην ίδια κατηγορία από πλευράς αποδόσεων
ανήκουν το θρούμπι και η ματζουράνα, με
τις τιμές διάθεσης να είναι αυξημένες κατά
20% περίπου. 
Το δεντρολίβανο είναι ένα φυτό που δεν
αντέχει στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες,
έχει όμως μεγάλες αποδόσεις, οι οποίες
μπορεί να φτάσουν και τα 1.000-1.200 κιλά
το στρέμμα. Από τις ποσότητες αυτές το
τελικό προϊόν δεν μπορεί να ξεπεράσει τα
150 κιλά το στρέμμα. Η τιμή πώλησης μπορεί
να κυμανθεί από 4 έως 6 ευρώ το στρέμμα.
Μπορεί να αναπτυχθεί με μοσχεύματα, αλλά
σε περίπτωση που ο παραγωγός προτιμήσει
να αγοράσει τα φυτά, αυτά κοστίζουν 18-
20 λεπτά το ένα. 
Το χαμομήλι ευδοκιμεί στα πεδινά εδάφη,
σπέρνεται κάθε χρόνο και η απόδοση είναι
220 κιλά ανά στρέμμα, με το τελικό προϊόν
να μην ξεπερνά τα 5 κιλά. Η τιμή πώλησης
μπορεί να φτάσει τα 40-50 ευρώ/κιλό. Αν
κάποιος έχει το μηχανισμό, ώστε να προ-
χωρήσει σε απόσταξη, μπορεί από ένα
στρέμμα να βγάλει μισό κιλό λάδι, οι τιμές
του οποίου κυμαίνονται από 500 έως 1.000
ευρώ το λίτρο. 
Η λεβάντα είναι ένα φυτό που αναπτύσσεται
σε ξηρό κλίμα. Η μέγιστη απόδοση μπορεί
να φτάσει τα 300 κιλά το στρέμμα χλωρό
προϊόν και περί τα 30 ξηρό. Η τιμή πώλησης
κυμαίνεται από 7 έως 8 ευρώ το κιλό. Το
λάδι που βγαίνει από τη λεβάντα μπορεί να
πωληθεί έως και 120 ευρώ το λίτρο, όμως
για να παραχθεί 1 κιλό λάδι απαιτούνται
50 κιλά προϊόντος. 
Το φασκόμηλο έχει μεγάλες αποδόσεις και
αυτό, οι οποίες μπορεί να φτάσουν τα 800
κιλά ανά στρέμμα. Σε ξηρό προϊόν φτάνει
έως και τα 80 κιλά, με τιμή πώλησης 6-7
ευρώ το κιλό. 
Το μελισσόχορτο, η μέντα και ο βασιλικός
(φυτεύεται κάθε χρόνο) έχουν απόδοση
ανά στρέμμα που φτάνει σε χλωρή μορφή
τα 1.500 κιλά, που μπορούν να δώσουν έως
και 180 κιλά τελικό προϊόν, το οποίο μπορεί
να πωληθεί έως και 6 ευρώ. 
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Τα φυτά που «τραβάνε»

Τα αρωματικά φυτά που παρουσιάζουν σήμερα επεν-
δυτικό ενδιαφέρον και ταιριάζουν στις κλιματολογικές

και εδαφολογικές συνθήκες της Ελλάδας, είναι: 
Άη Γιάννης, αχίλλεια, βαλεριάνα, βασιλικός, γκυκάνισο,
γλυκόριζα, δακτυλίτιδα, δενδρολίβανο, δίκταμο, δυόσμος,
εστραγκόν, θυμάρι, καλέντουλα, κορίανδρος, λεβάντα,
λεβαντίνη, λουίζα, μαϊντανός, μάραθος, ματζουράνα,
μελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη, σατουρέγια, τριαντάφυλλα,
υπέρικο, φασκόμηλο και χαμομήλι.

Παγκόσμια αγορά

Παγκοσμίως, ο ετήσιος τζίρος των αρωματικών φυτών
ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ευρώπη

καλλιεργούνται 1.500.000 στρέμματα σε Βουλγαρία,
Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία, Πο-
λωνία, Σλοβεκία και Τσεχία. 
Στην Ελλάδα, την περίοδο 1983-1987 καλλιεργούνταν
42.000 στρέμματα. Σήμερα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
έχουν μειωθεί στα 19.000 στρέμματα, όταν στη Γαλλία
μόνο με λεβάντα καλλιεργούνται 150.000 στρέμματα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ
Είναι αειθαλής αρωματικός θάμνος. Ευδοκιμεί σε θερμό κλίμα,
σε πεδινές και ορεινές περιοχές, σε ποτιστικά και ξηρικά εδάφη,
εκτός από τα βαριά μη στραγγιζόμενα.
Πολλαπλασιάζεται: Με μοσχεύματα 10 εκ. και παραφυά-
δες.
Φύτευση: Γίνεται σε γραμμές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους
1 μέτρο με το χέρι ή με καπνοφυτευτικές μηχανές. Καλύτερη
εποχή για τη φύτευση είναι οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος
ή ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος.

Συγκομιδή: Γίνεται όταν το φυτό βρί-
σκεται σε πλήρη άνθηση κατά την
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου.

Απόδοση: Αρχίζει τον τρίτο χρόνο
από τη φύτευση, με μέση χλωρή στρεμ-

ματική απόδοση που κυμαίνεται από 1.500
έως 2.000 κιλά. Είναι άριστο μελισσοτροφικό

φυτό, ενώ χρησιμοποιείται στη μαγειρική και στην
παραγωγή αιθέριων ελαίων.

ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ
Καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό. Αντέχει το ψύχος, τη
ζέστη, αλλά και την ξηρασία. Σπέρνεται το φθινόπωρο
(Οκτώβριο, Νοέμβριο) ή το Μάρτιο, με το χέρι ή με μηχανές. 
Η συγκομιδή γίνεται τον Ιούνιο, με την
απόδοση ανά στρέμμα να φτάνει
τα 100 κιλά. Χρησιμοποιείται
στη μαγειρική, την αρωμα-
τοποιία και για την παραγωγή
αιθέριων ελαίων. 

ΔΙΚΤΑΜΟ
Είναι πολυετές ενδημικό φυτό, που αυτοφύεται
στην Κρήτη. Συναντάται σε άγονες περιοχές
και σε κλίμα ήπιο μεσογειακό.
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρους, μοσχεύματα
και παραφυάδες.
Φύτευση: Γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη,
σε γραμμές που απέχουν 50-60 εκ., ενώ οι
αποστάσεις των φυτών μεταξύ τους πρέπει
να είναι 30-40 εκ. 
Συγκομιδή: 2-4 φορές το χρόνο κατά το
στάδιο της άνθησης. Η ξήρανση γίνεται
σε σκιά. Η απόδοση ανά στρέμμα μπορεί
να φτάσει συνολικά τα 600 κιλά. Χρησιμοποιείται
στην ποτοποιία (για βερμούτ, μαρτίνι και καμπάρι), αλλά και ως
αφέψημα.

ΚΑΠΑΡΗ
Είναι πολυετής θάμνος. Στην Ελλάδα φυτεύεται σε πολλές περιοχές
βραχώδεις και πετρώδεις και κυρίως σε νησιά.
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο σε σπορείο και μοσχεύματα. Η
μεταφύτευση γίνεται σε χωράφι καλά οργανωμένο και σε αποστάσεις
μεταξύ των γραμμών που φτάνουν τα 2,5 μέτρα. Αρχίζει να αποδίδει
σε τρία χρόνια, με την καρποφορία να διαρκεί από το Μάιο έως
τον Αύγουστο. Ετησίως γίνονται 9-
12 συλλογές και διαχωρισμός
των μπουμπουκιών
ανάλογα με το μέ-
γεθος. Χρησιμοποι-
είται κυρίως στη μα-
γειρική.

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ
Είναι ετήσιο ποώδες φυτό. Ευδοκιμεί σε περιοχές με
ηπειρωτικό ή εύκρατο κλίμα, όπου το κρύο δεν είναι πολύ
έντονο. Εάν προκειται για ξηρική καλλιέργεια, καταλληλότερες
θεωρούνται οι περιοχές με βροχοπτώσεις Μάιο και Ιούνιο. 
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο πεταχτά με το χέρι ή με
μηχανή. Η μηχανική σπορά γίνεται σε γραμμές που απέχουν
μεταξύ τους 40-70 εκατοστά. Επίσης, πολλαπλασιάζεται
με μοσχεύματα. Καλύτερη περίοδος σποράς είναι οι μήνες
Μάρτιος και Απρίλιος.
Συγκομιδή:Γίνεται τον Ιούλιο με το χέρι ή με χορτοκοπτικές

μηχανές και ακολουθεί ξήρανση και αλωνισμός. Η
απόδοση για τα ξηρικά χωράφια φτάνει

τα 60-70 κιλά και για αρδευόμενες
εκτάσεις τα 100-120 κιλά το στρέμ-

μα. Ο καρπός του χρησιμο-
ποιείται για την παρασκευή

ούζου, τσίπουρου και αι-
θέριων ελαίων.

ΔΑΦΝΗ
Είναι αειθαλές μικρό δέντρο ή θάμνος, που αυτοφύεται σε πολλές
περιοχές της χώρας. Αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια μέρη και
νησιά, ενώ ευδοκιμεί σε ασβεστολιθικά και καλά αρδευόμενα
εδάφη. 
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο και μοσχεύματα. 
Συγκομιδή: Τα φύλλα συλλέγονται τον Αύγουστο
και το Σεπτέμβριο με κλάδεμα των κορυφών
των βλαστών. Ακολουθεί η αποφύλλωση και
η ξήρανση.
Χρησιμοποιείται στη μαγειρική, την κονσερ-
βοποιία ψαριών και κρεάτων, ενώ το αιθέριο
έλαιο στην αρωματοποιία και τη σαπωνοποιία.

ΘΥΜΑΡΙ
Είναι ανθεκτικός πολυετής θάμνος. Ευδοκιμεί σε θερμές και
ψυχρές περιοχές, ενώ προτιμά τις ξερικές εκτάσεις. Στις
αρδευόμενες εκτάσεις παράγονται μεν ποσότητες, αλλά είναι
σε βάρος της ποιότητας.
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο σε σπορείο, μοσχεύματα και
παραφυάδες. Η μεταφύτευση από τα σπορεία του Αυγούστου
γίνεται τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, ενώ από τα σπορεία του
φθινοπώρου την άνοιξη. Η καλύτερη εποχή για τη φύτευση
είναι το φθινόπωρο και γίνεται με το χέρι ή με καπνοφυτευτικές
μηχανές, σε γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 50-60 εκατο-
στά.
Συγκομιδή:Η καλύτερη φάση είναι αυτή της πλήρους άνθησης,
δηλαδή τον Ιούνιο. Η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται
χλωρό από 700 έως 800 κιλά. Επίσης, μπορεί να γίνει και συμ-
πληρωματική κοπή τον Αύγουστο.
Χρησιμοποιείται στη μαγειρική,
τη βιομηχανία τροφίμων
και για την παραγωγή αι-
θέριων ελαίων. 

ΓΙΑΣΕΜΙ
Είναι πολυετής αναρριχώμενος θάμνος, συνήθως αειθαλής, αλλά και φυλλοβόλος.
Πολλαπλασιάζεται: Με μοσχεύματα, τα οποία φυτεύονται το φθινόπωρο ή αργά την άνοιξη στην ύπαιθρο
και όλο το χρόνο στα θερμοκήπια.
Φύτευση: Τα ένριζα μοσχεύματα φυτεύονται στο χωράφι το φθινόπωρο και την άνοιξη, σε γραμμές που
απέχουν μεταξύ τους 1,5-2 μέτρα, με τα φυτά να απέχουν το ένα από το άλλο 1-1,5 μ. Απαιτούνται κατά
μέσο όρο 500 φυτά ανά στρέμμα. Για τη λίπανση χρησιμοποιούμε φωσφορική αμμωνία και κάλιο.
Συγκομιδή: Αρχίζει τον Ιούνιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Η πλήρης παραγωγή αρχίζει μετά το τρίτο έτος
από τη φύτευση, με στρεμματική απόδοση στα 350 κιλά. Καλλιεργείται για το αιθέριο έλαιο, που χρησιμοποιείται
στην αρωματοποιία. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Είναι ετήσιο ποώδες φυτό.
Ευδοκιμεί: Σε θερμές και ψυχρές περιοχές, με καταλληλότερες
αυτές που έχουν εύκρατο κλίμα, με ήπιο χειμώνα και δροσερό
καλοκαίρι.
Καλλιεργείται:Σε εδάφη, τα οποία είναι μέσης συστάσεως,
βαθειά αρδευόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία.
Πολλαπλασιάζεται:Με σπόρο ή σπορείο νωρίς την άνοιξη.
Μπορεί όμως και νωρίτερα, σε συνθήκες θερμοκηπίου.
Όταν πρόκειται για σπόρους απευθείας στο χωράφι, αυτό
γίνεται το Μάρτιο. Επίσης, πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα,
τα οποία φυτεύονται το φθινόπωρό ή αργά την άνοιξη. Στα
θερμοκήπια μπορεί να φυτευτεί όλο το χρόνο. Πολλαπλασιασμός
μπορεί να γίνει με καταβολάδες και εμβολισμό.
Φύτευση: Μεταφυτεύεται στο χωράφι όταν τα φυτά του
σπορείου είναι 10 εκ., από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα

Μαΐου. Οι γραμμές πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
40-50 εκ. και τα φυτά μεταξύ τους 30-40 εκ. Η

φύτευση μπορεί να γίνει με το χέρι ή
με καπνοφυτευτικές μηχανές. Το χωράφι

θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα
και να ενισχυθεί με φωσφορική αμ-

μωνία. 
Συγκομιδή: Ο βασιλικός έχει μεγάλη

αναβλάστηση, οπότε έχουμε πολλές
συγκομιδές στο στάδιο της πλήρους
άνθησης.

Χρήσιµες πληροφορίες

για συγκεκριµένα φυτά 

O
λοι συμφωνούν

πως τα αρωμα-
τικά φυτά στη χώρα
μας είναι ένας κλάδος που έχει

μέλλον, κάτω από συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις, με δεδομένο ότι: 
8Τα ελληνικά αρωματικά φυτά υπερτερούν

των άλλων σε μυρωδιά, γεύση, χρώμα,
συστατικά. 

8Υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε αγορές των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
ΗΠΑ και του Καναδά. 

8Για να ξεκινήσει κάποιος την καλλιέργεια
θα πρέπει να επιλέξει τα μικρά και σωστά
βήματα και βεβαίως τα κτήματα προς
καλλιέργεια να είναι «ξεκούραστα». 

Για να διατεθεί ένα προϊόν, είτε ως αιθέριο
έλαιο είτε χλωρό είτε αποξηραμένο, θα
πρέπει να προέρχεται από την ίδια ποικιλία.
Να είναι πιστοποιημένο και, βεβαίως, ο πα-
ραγωγός να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
του κατά την παράδοση του προϊόντος. Όλα
τα παραπάνω, όμως, στηρίζονται σε μια
άλλη πιο απλή αλήθεια: τα αρωματικά φυτά
μπορεί να είναι εύκολη καλλιέργεια, αλλά
απαιτούν πολλή προσωπική δουλειά. 
Για να ξεκινήσει σήμερα ένας νέος να
ασχοληθεί με τα αρωματικά φυτά, θα πρέπει
να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 
8Καλλιέργεια με σωστό, αναγνωρισμένο

και αποδεκτό από τις διεθνείς αγορές
πολλαπλασιαστικό υλικό, σε έκταση 12-
20 στρεμμάτων, στα οποία θα φυτευτούν
5-8 διαφορετικά είδη. 

8Αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων
και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
και επέκταση της καλλιέργειας σε πε-
ρισσότερα στρέμματα, τα οποία δεν
πρέπει απαραίτητα να είναι ιδιόκτητα. 

8Η απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού
είναι το επόμενο βήμα, με στόχο το πα-
ραγόμενο προϊόν να είναι τυποποιημένο,
σταθερής και ομοιόμορφης ποιότητας
και εμφάνισης, ώστε να είναι εύκολος
ο «δειγματισμός» στις αγορές. 

Αυτή η διαδικασία κρύβει και μια άλλη, πιο
πικρή αλήθεια: Είναι δεδομένο ότι τα πρώτα
δύο-δυόμισι χρόνια ο παραγωγός «θα βάζει
το χέρι στην τσέπη». Από τον τρίτο χρόνο
και μετά θα αρχίσουν να έρχονται έσοδα,
τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Αιθέρια έλαια

Σε σχέση με τα αιθέρια έλαια η διαδικασία

είναι πιο περίπλοκη. Μία
μονάδα για να παράγει αιθέριο έλαιο
χρειάζεται: 
8 Εξειδικευμένο πολλαπλασιαστικό υλικό

για φυτικό υλικό κατάλληλης ποιότητας,
για προϊόν αποδεκτής σύνθεσης από
τις αγορές. 

8Το αποστακτήριο θα πρέπει να σχεδιαστεί
σωστά για την καλύτερη δυνατή διαχείριση
των πρώτων υλών και, βεβαίως, να εγ-
κατασταθεί σχετικά κοντά στις δορυ-
φορικές μονάδες. 

8Τα βασικά μέρη μιας αποστακτικής μο-
νάδας αποτελούνται από άμβυκα, ψυ-
κτήρα, διαχωριστή, αλλά για καλά απο-
τελέσματα θα πρέπει να υπολογιστεί η
απόδοση του ατμολέβητα και του συ-
στήματος αποσκλήρυνσης του νερού.
Για το σύνολο των μονάδας το κόστος
κατασκευής –αναλόγως των επιδιώξεων
των επενδυτών– μπορεί να κυμανθεί
από 80.000-140.000 ευρώ. 

Οι αποδόσεις ανά στρέμμα των αιθερίων
ελαίων ποικίλουν. Για παράδειγμα, όσον
αφορά τη ρίγανη μπορεί 1 στρέμμα να
δώσει 300 ευρώ, ποσό το οποίο κάτω από
ιδανικές συνθήκες μπορεί να φτάσει και τα
600 ευρώ. 
Το χαμομήλι μπορεί να δώσει έσοδα που
κυμαίνονται από 40 έως 630 ευρώ. 

Αποδόσεις

Κάθε φυτό έχει τη δική του απόδοση και
χρειάζεται τη δική του επεξεργασία. Υπάρχουν,
όμως, κάποια στάνταρ, που διαμορφώνουν
στα περισσότερα φυτά τις αποδόσεις και
τις τιμές. 
Η ρίγανη, η οποία θεωρείται ως το πιο
εύκολο προϊόν ως προς την καλλιέργεια και
τη διάθεση, έχει το πλεονέκτημα να ευδοκιμεί
σε όλη τη χώρα και σε όλα τα εδάφη και ως
καλλιέργεια αντέχει τουλάχιστον 6 χρόνια.
Η μέση απόδοση μπορεί να φτάσει τα 500
κιλά ανά στρέμμα, σε χλωρή μορφή. Ως
ξηρό καθαρό προϊόν φτάνει τα 100 κιλά. Η
τιμή, ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης, μπορεί
να κυμανθεί 2,3 έως 4 ευρώ το κιλό και
στην περίπτωση που διατίθεται σε μικρές

Αρωµατικά φυτά: Δυναμικός κλάδος με προοπτικές
Εξοπλισμός

Ομηχανολογικός εξοπλισμός είναι, ίσως, ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα για έναν καλλιεργητή,

αφού είναι υποχρεωμένος να έχει τουλάχιστον τρεις μη-
χανές, ανάλογα με τα φυτά που καλλιεργεί, οι οποίες κο-
στίζουν τουλάχιστον 15.000 ευρώ (άλλη, για παράδειγμα,
για την κοπή του μελισσόχορτου και της μέντας, άλλη
για το βασιλικό και άλλη για το δεντρολίβανο και τη λε-
βάντα). Η δε φυτευτική μηχανή κοστίζει περίπου 8.000
ευρώ. Λύση ως προς τη φύτευση αποτελούν οι μηχανές
με τις οποίες φυτεύονται καπνά και τομάτες. 
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Χ.Α.: ΓΙΑΤΙ ΟΙ
ΞΕΝΟΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Αποσταθεροποίηση
λόγω πολιτικού ρίσκου
φοβάται η HSBC, «ακριβό
το Χ.Α.»λέει η Saxo 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΗΠΑ,
ΣΧΕΔΟΝ ΦΙΛΟΙ…
Μπορούν οι
αποκαλύψεις για
κατασκοπεία να βάλουν
σε δοκιμασία τις σχέσεις
των δύο χωρών;

> 10

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

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμος 
ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
για τις υπερχρεωμένες

>8-9

ΠΩΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
�Κυβέρνηση και Τρόικα

αναζητούν λύση-πακέτο
για τις οφειλές ιδιωτών 
και επιχειρήσεων

� Έρχεται εξάμηνη
φοροκαταιγίδα 10 δισ.
ευρώ – Ποιό είναι το
χρονοδιάγραμμα για
πληρωμή των φόρων 

> 4

ΒΛΕΠΟΥΝ… ΦΩΣ
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 
Οι προσδοκίες για
αύξηση των εξαγωγών
ενισχύουν την αισιοδοξία
των επιχειρήσεων 

> 5

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΔΕΘ

� Η κυβέρνηση επενδύει στην
«ατζέντα» Γιούνκερ και αναζητά
πολιτική συμφωνία με Βρυξέλλες,
Βερολίνο και Ουάσινγκτον

� Σαμαράς και Βενιζέλος 
θέλουν να μεταβάλουν όρους 
του προγράμματος, χωρίς να
ρισκάρουν ανατροπή του

ΤΟ ΔΝΤ ΦΕΥΓΕΙ

Ο EFSF ΕΡΧΕΤΑΙ 

> 3
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Η «μη έκπληξη», δηλαδή η μη
επιλογή ως προέδρου της Κομισιόν
ενός προσώπου άλλου από τον
επικεφαλής της μεγαλύτερης πο-
λιτικής ομάδας της Ευρωβουλής,
ήταν ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη
της διαδικασίας εκλογής της νέας
Επιτροπής, μετά τις ευρωεκλογές

του Μαΐου. Ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
εξελέγη με τις ψήφους και Σο-
σιαλιστών και Φιλελευθέρων
βουλευτών, ενώ υπέρ του κ. Γι-
ούνκερ ψήφισαν και βουλευτές
των Πρασίνων, για να υπερασπι-
στούν την αρχή της ανάδειξης
του προέδρου της Επιτροπής από
το πρώτο κόμμα. Ο ίδιος ο κ. Γι-
ούνκερ έθεσε ως προτεραιότητές
του ένα σχέδιο επενδύσεων ύψους
300 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και μια «πιο κοι-
νωνική» Ευρώπη, με παράλληλη
τόνωση της οικονομίας της. Είχε,
δε, και μια καλή κουβέντα για
την Ελλάδα! Οψόμεθα…
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Μένει, φεύγει ή μένει μέχρι να
φύγει; Οι φήμες για πρόωρη απο-
χώρηση της Άνγκελα Μέρκελ
από την Καγκελαρία δίνουν και
παίρνουν, ιδιαίτερα μετά το δη-
μοσίευμα του Der Spiegel, το
οποίο προκάλεσε διάψευση από
την αναπληρώτρια κυβερνητική

εκπρόσωπο. «Η Καγκελάριος εξε-
λέγη για τέσσερα χρόνια. Κυβερνά
και σχεδιάζει να συνεχίσει να κυ-
βερνά», δήλωσε η Κριστιάνε Βιρτς,
ωστόσο κύκλοι από τη γερμανική
κυβέρνηση και το Χριστιανοδη-
μοκρατικό Κόμμα ήταν αυτοί που
διοχέτευσαν στο περιοδικό την
πληροφορία ότι η «Σιδηρά Κυρία»
της Γερμανίας δεν θα εξαντλήσει
τη θητεία της και θα αποχωρήσει,
ενδεχομένως το 2016. Η ίδια η
καγκελάριος, σε συνέντευξή της,
είπε ότι θέλει να εργασθεί αυτή
την κοινοβουλευτική περίοδο
και στη συνέχεια θα αποφασίσει.
Από την απόφασή της, πάντως,
εξαρτώνται πολλά… 
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Όσοι κάθε φορά που ακούγατε
για τον πλουσιότερο άνθρωπο
του κόσμου φέρνατε αυτομάτως
στο μυαλό σας τον Μπιλ Γκέιτς,
θα πρέπει να συνηθίσετε ένα
άλλο όνομα: Κάρλος Σλιμ. Ο Με-
ξικανός κροίσος βρίσκεται εδώ
και μερικά 24ωρα στην κορυφή

της λίστας των πλουσιότερων
ανθρώπων του κόσμου, κυρίως
χάρη στην εκτόξευση της μετοχής
του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού
América Móvil στις αμερικανικές
και μεξικανικές αγορές. Η πε-
ριουσία του Σλιμ ανέρχεται πλέον
στα 79,6 δισ. δολάρια, έναν-
τι… μόλις 79,1 δισ. του Γκέιτς,
σύμφωνα με την αποτίμηση που
κάνει το περιοδικό Forbes. Ο
Μεξικανός, πάντως, είχε ξανα-
βρεθεί πριν από περίπου ένα
χρόνο στην ίδια θέση, από την
οποία εκθρονίστηκε λόγω με-
γάλης πτώσης της μετοχής της
América Móvil. Γιατί τα λεφτά
όπως έρχονται, φεύγουν… 
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Η διάσωση του… φλεγόμενου
αεροσκάφους

«Προτείναμε να συσταθεί 
μια ενεργειακή ένωση των
BRICS. Υπό τη στέγη της, 

θα μπορούσαμε να
δημιουργήσουμε ένα
στρατηγικό απόθεμα

καυσίμων και ένα
ινστιτούτο για 

την ενεργειακή
ασφάλεια».

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
Πρόεδρος Ρωσίας

Δ
ύο και πλέον χρόνια αφότου το Costa Concordia έπεσε σε
ύφαλο και βυθίστηκε εν μέρει, παρασύροντας στο θάνατο 32
από τους 4.229 επιβάτες του, ήρθε η ώρα το γιγαντιαίο κρουα-

ζιερόπλοιο να φτάσει στον αρχικό προορισμό του, στο λιμάνι της
Γένοβας, έπειτα από μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία αναμένεται
να κοστίσει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία 1,5 δισ. ευρώ! Μετά τη μερική
ανόρθωση του κρουαζιερόπλοιου τον περασμένο Σεπτέμβριο, στις
αρχές της εβδομάδας ξεκίνησε η διαδικασία ανέλκυσης, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες και στη συνέχεια το Costa
Concordia θα ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Γένοβας. Εκεί βρίσκονται
ήδη χιλιάδες εργάτες, αναμένοντας την άφιξή του με την ελπίδα να
μπορέσουν να εργασθούν στη διαδικασία διάλυσής του. Οι εργασίες
θα διαρκέσουν δυο χρόνια, καθώς θα χωριστεί συνολικά σε τέσσερις
φάσεις. Η διάλυση αναμένεται να έχει «τζίρο» 100 εκατ. δολαρίων και
οι τοπικές αρχές της Γένοβας ελπίζουν σε μια ανάσα για την πόλη,
όπου οι χρονίως άνεργοι είναι πάρα πολλοί. 

ΟΖαν Κλοντ Γιούνκερ, ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν,
μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρθηκε και στην

Ελλάδα, λέγοντας ότι είναι περήφανος που η χώρα μας εξα-
κολουθεί να είναι μέλος της Ευρωζώνης. Αναφέρθηκε στις
«Κασσάνδρες» και τους κερδοσκόπους που είχαν στοιχηματίσει
στη διάλυση της Ευρωζώνης, μετά το ξέσπασμα της κρίσης.
«Καταφέραμε να επιδιορθώσουμε εν πτήσει, ένα φλεγόμενο
αεροσκάφος», είπε χαρακτηριστικά. 
Τα αποτελέσματα της… επιδιόρθωσης του φλεγόμενου αε-
ροσκάφους είναι γνωστά:
- 190,5% αύξηση της ανεργίας.
- 1,5 εκατ. άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα.
- Εργάζεται σχεδόν το 50% του εργατικού της δυναμικού.
- Σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ γύρω στο 25% την περίοδο
2008-2013.
- Το 30% των επιχειρήσεων έκλεισαν.
- Σε ποσοστό γύρω στο 40% είναι η πτώση στον όγκο των
λιανικών πωλήσεων.
- 38% μείωση μισθών. Την περίοδο 2010 - 2013 οι αποδοχές
των εργαζομένων υποχώρησαν κατά 10,3 δισ. ευρώ.
- 45% μείωση συντάξεων.
- Κατάρρευση ασφαλιστικών ταμείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία
των εργαζομένων στα ταμεία, οι απώλειες των ταμείων από
την αρχή της κρίσης αγγίζουν τα 33 δισ. ευρώ. 
- 30% μείωση του οικογενειακού εισοδήματος.
- Οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν μειωθεί από τα τέλη του
2008 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2013 κατά 30,6%.
- 42,8% αύξηση της παιδικής θνησιμότητας.
- 272,7% αύξηση του δείκτη κατάθλιψης.
- 35,5% αύξηση του δημόσιου χρέους.
- 84,3% μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
- 98,2% αύξηση του δείκτη φτώχειας.
- 2 αυτοκτονίες κάθε μέρα.

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ



Ε
ίχε προηγηθεί συνάντηση
του Αντώνη Σαμαρά και του
Ευάγγελου Βενιζέλου με
τον επικεφαλής του προ-

σωρινού Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF),
τον Κλάους Ρέγκλινκ, στην Αθήνα.
Ο τελευταίος φαίνεται ότι διαμήνυσε
στην Αθήνα ότι το EFSF είναι έτοιμο
να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγ-
κες της Ελλάδας, περιλαμβανομένων
και των ποσών που είναι να καταβάλλει
το ΔΝΤ τους προσεχείς μήνες. 
Το ζήτημα είναι πώς μπορεί να γίνει
αυτό. Αν δηλαδή και με ποιούς όρους
η Ευρωζώνη και το EFSF θα πάρουν
πάνω τους τα υπόλοιπα του ΔΝΤ. Τα

ποσά είναι μικρά, η Αθήνα έχει μία
μερική πρόσβαση στις αγορές, ενώ
εάν υπάρξουν «έξυπνες» λύσεις στο
ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού
και καλυφθούν οι «τρύπες» του νυν
Προγράμματος (μη μετακύλιση ομο-
λόγων, ομόλογα της ΕΚΤ), τότε ο
δρόμος προς αυτή την εξέλιξη μπορεί
να ανοίξει. Υπό την προϋπόθεση, βέ-
βαια, ότι μαζί θα ανοίξει και το ζήτημα
της μείωσης του χρέους (σ.σ. ακόμη
και μέσω στόχων η επίτευξη των
οποίων θα οδηγεί σε μείωση των
επιτοκίων ή περιόδους χάριτος) και,
κυρίως, ότι η κυβέρνηση θα διαθέτει
την πολιτική δυναμική για να φτάσει
μέχρι τέλους. 

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δειλά και
αξιοποιώντας τα δημοσιονομικά δε-
δομένα, επιδιώκει να ανοίξει το πο-
λιτικό κεφάλαιο της επικείμενης δια-
πραγμάτευσης με την Τρόικα και φαί-
νεται να επενδύει στην «ατζέντα»
Γιούνκερ και κυρίως αυτό της ανα-
μόρφωσης της Τρόικας, όμως δεν
φαίνεται να έχει πάρει το «πράσινο
φως» για παροχές. Μία πρώτη βο-
λιδοσκόπηση φαίνεται να έκανε ο
πρωθυπουργός στην Άνγκελα Μέρκελ,
με την οποία συναντήθηκε την Τετάρτη
στις Βρυξέλλες. Πάντως, ο Αντώνης
Σαμαράς επιμένει στην εφαρμογή
του σχεδίου φοροελαφρύνσεων. 
Ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ετοιμάζει αλλαγές
που θα επιτρέψουν συγκεκριμένες
και στοχευμένες κινήσεις χαλάρωσης
των προγραμμάτων λιτότητας, ακόμα
και της Ελλάδας, γεγονός που μέχρι
πρότινος ήταν casus belli. 
Ο κ. Σαμαράς κινητοποιείται προκει-
μένου να υπάρξει κάποιας μορφής
πολιτική συμφωνία σε κορυφαίο επί-
πεδο με Βρυξέλλες, Βερολίνο και
Ουάσιγκτον. Όμως, όπως ειπώθηκε,
το ενδεχόμενο μονομερών παραχω-
ρήσεων εκ μέρους των πιστωτών θα
πρέπει να αποκλειστεί. 
Για το Σεπτέμβριο παραπέμπονται τα

«αγκάθια» στη διαπραγμάτευση της
κυβέρνησης με την Τρόικα. 
Η κυβέρνηση δείχνει ικανοποιημένη
για την τροπή που πήρε η «επίσκεψη
προεπισκόπησης», όπως την είχε χα-
ρακτηρίσει από την αρχή, καθώς ήταν
σύντομη και το κλιμάκιο δεν πρόλαβε
να χαλάσει το οικονομικό και πολιτικό
κλίμα με τις απαιτήσεις του. 
Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι ο
σχεδιασμός του θα ξετυλιχθεί κανονικά
και ήδη τα μέλη του κυβερνητικού
επιτελείου, σε συνεργασία με τον
υπουργό Οικονομικών, επεξεργάζονται
το πακέτο των φοροελαφρύνσεων
και των φιλολαϊκών μέτρων που θα
παρουσιάσει ο πρωθυπουργός το Σε-
πτέμβριο, αρχής γενομένης από τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). 
Μέσα στη δέσμη μέτρων είναι η
μείωση του πετρελαίου θέρμανσης,
η μείωση της έκτακτης εισφοράς το
2015, ο περιορισμός του κόστους
παραγωγής για τους αγρότες, η μείωση
στο ΦΠΑ επιλεγμένων κλάδων, όπως
έγινε με την εστίαση. Με βάση αυτά,
η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα αποκτήσει
αξιοπιστία και η παρουσίαση από τον
πρωθυπουργό του οδικού χάρτη για
τη μόνιμη και μακροπρόθεσμη μείωση
της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα
και στις επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα Σαμαράς και Βε-
νιζέλος αποφάσισαν να βά-

λουν στην «κατάψυξη» την
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και
της ΕΥΑΘ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
και την πρόσφατη απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας για
την ΕΥΔΑΠ. Ωστόσο, η απόφαση
αυτή δεν σημαίνει ότι η κυβέρ-
νηση και το Ταμείο Αποκρατι-
κοποιήσεων δεν μπορούν να
εκχωρήσουν μειοψηφικά μερίδια
των δύο επιχειρήσεων. 
Οι εκπρόσωποι της Τρόικας εμ-
φανίσθηκαν δυσαρεστημένοι με
την πορεία του προγράμματος
των ιδιωτικοποιήσεων. Η μη δη-
μιουργία άτυπου διυπουργικού
οργάνου, που θα συντονίζει τις
κυβερνητικές ενέργειες στήριξης
των αποκρατικοποιήσεων που
διενεργεί το Ταμείο Αποκρατι-
κοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), δυσαρέ-
στησε ιδιαίτερα τους Τροϊκανούς,
όπως αναφέρουν πληροφορίες. 
Επίσης, οι ελεγκτές μίλησαν και
για ανάγκη αλλαγής των διοι-
κητικών συμβουλίων των δη-
μοσίων επιχειρήσεων που αν-
τιδρούν στη στρατηγική απο-
κρατικοποιήσεων, επισημαίνον-
τας ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει
μέχρι το τέλος του περασμένου
μήνα. Με δεδομένο ότι η μη
αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ δη-
μιουργεί «μαύρη τρύπα» στους
στόχους εσόδων από ιδιωτικο-
ποιήσεις -προβλεπόταν και στον
προϋπολογισμό του 2014- η
τρόικα ζητά να μάθει από που
θα καλυφθεί το κενό. 
Οι κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος
δείχνουν, με την κίνησή τους,
τη διάθεση να μεταβάλλουν
όρους του προγράμματος, με
τρόπο όμως που δεν θα οδηγεί
σε αναίρεση ή ανατροπή του. 
Η προσπάθεια της κυβέρνησης
επικεντρώνεται στη μείωση των
φορολογικών επιβαρύνσεων,
στην αποτροπή νέων μέτρων
στα εργασιακά και το ασφαλι-
στικό και στην αύξηση των δό-
σεων ρύθμισης σε εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία.
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4
Στην «κατάψυξη» 
το σχέδιο των
ιδιωτικοποιήσεων 

ΟΚυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε
να δηλώσει την προσήλωσή του

στη συμφωνία της κυβέρνησης, που
επιτεύχθηκε με την Τρόικα, σχετικά
με τις απολύσεις στο δημόσιο, υπεν-
θυμίζοντας ταυτόχρονα, ότι λόγω
συνέπειας στις διαπραγματεύσεις
με τους εκπροσώπους των δανειστών
της χώρας, αποφεύχθηκε η απαίτηση
που έθεσαν στην τελευταία διαπραγ-
μάτευση για ακόμη 16.000 διαθε-
σιμότητες και 8.000 απολύσεις το
2015. 

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
το πρόγραμμα των υπόλοιπων απο-
λύσεων, υπολογίζεται σε περίπου
6.800 για το 2014, μπορεί να επι-
τευχθεί αν δεν υπάρξουν νέες υπα-
ναχωρήσεις και χωρίς, μάλιστα, να
απαιτηθεί το κλείσιμο κάποιου Ορ-
γανισμού. 
Οι πηγές από τις οποίες θα προέλθουν
οι υπόλοιπες απολύσεις είναι: 
- Από τον επανέλεγχο των συμβά-
σεων, υπολογίζονται σε περίπου

40.000, που μετατράπηκαν από ορι-
σμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου
(κυρίως «νόμος Παυλόπουλου»).
- Από τον έλεγχο για πιθανά πλαστά
έγγραφα και πιστοποιητικά κατά
την πρόσληψη προσωπικού.
- Από την επιτάχυνση της απονομής
πειθαρχικής Δικαιοσύνης.
- Από τον περιορισμό του προσωπικού
στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου, ύστερα από αξιολόγηση.
- Από τους 5.000 υπαλλήλους που
έχουν τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι περί τις 8.000
απολύσεις, έως στιγμής έχουν πραγ-
ματοποιηθεί από:
- Τις 2.650 απολύσεις στην ΕΡΤ.
- Τους 1.500 σχολικούς φύλακες.
- Τους 2.500 γιατρούς του πρώην
ΕΟΠΥΥ, που δεν αποδέχθηκαν την
αποκλειστική απασχόληση.
- Τις απολύσεις 1.000 ή και περισ-
σότερων μέσω πειθαρχικών συμ-
βουλίων ή για λόγους υγείας.
- Τις απολύσεις 230 δημοτικών αστυ-
νομικών.

4 Χρειάζονται ακόμα 6.800 απολύσεις για το 2014

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ∆ΕΘ

3Η κυβέρνηση επενδύει στην «ατζέντα» Γιούνκερ και
ο Σαμαράς προσπαθεί για πολιτική συμφωνία 

με Βρυξέλλες, Βερολίνο και Ουάσινγκτον

3Οι Σαμαράς και Βενιζέλος δείχνουν, με την κίνησή
τους, τη διάθεση να μεταβάλλουν όρους 

του προγράμματος, με τρόπο όμως που δεν 
θα οδηγεί σε αναίρεση ή ανατροπή του

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος,
κατά την ομιλία του στην τελευταία Κεντρική
Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, τόνισε με νόημα ότι η Τρόικα
υπάρχει επειδή συμμετέχει στο πρόγραμμα το ΔΝΤ
και χωρίς το Ταμείο δεν θα υπάρχει Τρόικα, αλλά
μόνο οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η τοποθέτηση
αυτή κάθε άλλο τυχαία έγινε. 

Το ΔΝΤ φεύγει, ο EFSF έρχεται



Τ
ο «ξεσκαρτάρισμα», το οποίο
θα πρέπει με εντολή Στουρ-
νάρα να γίνει εντός του κα-
λοκαιριού, αφορά και ει-

σηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, με τις πληροφορίες να λένε,
πως ορισμένες εξ αυτών αναμένεται
να περάσουν υπό τον πλήρη έλεγχο
των τραπεζών. 
Οι αναδιαρθρώσεις και η αντιμετώπιση
των «κόκκινων» δανείων των επι-
χειρήσεων αποτελούν έναν εξαιρετικά
δύσκολο γρίφο για κυβέρνηση,
oικονομικό επιτελείο και Τράπεζα της
Ελλάδος, καθώς η λύση, η οποία
προκρίνεται, θα πρέπει να έχει ου-
δέτερη επίπτωση στα πιστωτικά ιδρύ-
ματα της χώρας. 
Που σημαίνει πως θα πρέπει να μην
οδηγεί σε επιπλέον κεφαλαιακές
ανάγκες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η

ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης
και πόσω μάλλον έπειτα από μία
σειρά επιτυχών ανακεφαλαιοποιήσεων,
αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εκ-
δόσεων ομολόγων, πωλήσεων πε-
ριουσιακών στοιχείων και όποιων
άλλων κινήσεων προβλέπονται στα
επιχειρησιακά σχέδια των συστημικών. 
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση προωθεί
έναν εξωδικαστικό μηχανισμό για τη
ρύθμιση των οφειλών των επιχειρή-
σεων προς τις τράπεζες, σχέδιο το
οποίο θα πρέπει είναι έτοιμο μέχρι
τις 15 Αυγούστου. Πρόκειται για μία
λύση-πακέτο, καθώς θα αφορά πα-
ράλληλα και χρέη των επιχειρήσεων
προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά τα-
μεία, τους προμηθευτές και τους ερ-
γαζόμενους. Οι τραπεζίτες συμφωνούν
με την κοινή αντιμετώπιση των οφει-
λών, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα

είναι σκόπιμο να καταπολεμηθεί συ-
νολικά. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όροι
υπαγωγής μίας επιχείρησης στον εξω-
δικαστικό μηχανισμό είναι: α) η εταιρεία
να είναι βιώσιμη και β) να ακολουθεί

συγκεκριμένες οδηγίες από τους πι-
στωτές της, οι οποίοι θα έχουν και
τον πρώτο λόγο. 
Ο μηχανισμός θα έχει έκτακτο χαρα-
κτήρα και όχι μόνιμο. «Χρειάζεται
ένας έκτακτος μηχανισμός για έκτακτα
προβλήματα», τονίζουν πηγές του
υπουργείου Ανάπτυξης. 
Επισημαίνεται, δε, ότι σήμερα τα λη-
ξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών αγγίζουν
πλέον τα 160 δισ. στο σύνολο της
οικονομίας, με τα «κόκκινα» τραπεζικά
δάνεια να ανέρχονται σε 77 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 45 αφορούν τα δά-
νεια των επιχειρήσεων, τα ληξιπρό-
θεσμα χρέη στην εφορία να φτάνουν
τα 67 δισ. ευρώ και τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία
να διαμορφώνονται στα 16 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο, το άλλο «στοίχημα» που
καλείται να φέρει εις πέρας η κυ-

βέρνηση, είναι το σχέδιο αυτό να
«τρέξει» με πολύ γρήγορους ρυθμούς,
την ώρα που η Τρόικα ασκεί βαρύτατες
πιέσεις στο διοικητή της ΤτΕ για τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις
εταιρείες-«ζόμπι». 
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι οι δανειστές
μας θα επανέλθουν επί ελληνικού
εδάφους στις 15 Σεπτεμβρίου, προ-
κειμένου να ξεκινήσουν την επίσημη
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμ-
ματος, που σημαίνει ότι η δέσμευση
Στουρνάρα για τις υπερχρεωμένες επι-
χειρήσεις θα πρέπει να έχει τηρηθεί.
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«Τελειώνει» ο χρόνος
για τις επιχειρήσεις
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εγχώριες
επιχειρήσεις, καθώς κυβέρνηση και Τρόικα 
έχουν αποφασίσει να «τραβήξουν το καλώδιο»
στις υπερχρεωμένες, στηρίζοντας αποκλειστικά
και μόνο τα βιώσιμα σχήματα. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ  (malainou@xrimaonline.gr)

Επιτακτική ανάγκη χαρακτη-
ρίζουν την αναμόρφωση του

πτωχευτικού δικαίου, προκειμένου
το «ξεσκαρτάρισμα» να ολοκλη-
ρωθεί πολύ γρηγορότερα, τρα-
πεζικοί κύκλοι, αίτημα, το οποίο
βρίσκει σύμφωνο και το υπουργείο
Ανάπτυξης. 
Συνεπώς, στο σχέδιο, που θα πα-
ρουσιαστεί σχεδόν σε ένα μήνα,
θα συμπεριλαμβάνονται και οι
αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο.
Οι ριζικές αυτές αλλαγές θα πα-
ράσχουν ευελιξία στη διαδικασία
πτώχευσης, η οποία στην Ελλάδα
διαρκεί σχεδόν 3,5 χρόνια, με
αποτέλεσμα να σημειώνονται τε-
ράστιες καθυστερήσεις από το
συνωστισμό αιτήσεων στα Ειρη-
νοδικεία. 
Για μεγαλύτερη ευελιξία, προ-
κρίνεται απ’ όλες τις πλευρές
όχι μία οριζόντια ρύθμιση των
χρεών, αλλά ρυθμίσεις «α λα
καρτ» με βάση το προφίλ της
επιχείρησης.

4 Πτωχευτικό δίκαιο

Το «ξεσκαρτάρισμα»
αφορά και εισηγμένες
εταιρείες, ορισμένες εκ
των οποίων ενδέχεται
να περάσουν υπό τον
έλεγχο των τραπεζών

Wind και Vodafone στη «μάχη» για τη Forthnet 
Σε μεγάλο σίριαλ εξελίσσεται η υπό-

θεση της «πολύφερνης νύφης»,
η εξαγορά της Forthnet. Η εισηγμένη
μετρά από την περασμένη εβδομάδα
δύο μη δεσμευτικές προσφορές, καθώς
σε αυτή του ΟΤΕ προστίθεται και η
κοινή της Wind-Vodafone. 
Η πρόταση, όπως διευκρίνισε η ίδια η
Forthnet με επιστολή της στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, «τελεί υπό αιρέσεις»,
δηλαδή και το τίμημα είναι ενδεικτικό
και ανέρχεται από 1,70 έως και 1,90
ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τη δημόσια
προσφορά του ΟΤΕ, εξίσου μη δεσμευ-
τική, με ενδεικτικό τίμημα 250-300

εκατ. ευρώ. Η πρόταση Wind-Vodafone
ήρθε στο φως της δημοσιότητας, λίγες
μέρες, αφότου υποτίθεται ότι η Forthnet
θα δώσει απάντηση στην προσφορά
του ΟΤΕ, κάτι το οποίο δεν έγινε. 
Που σημαίνει πως Wind και Vodafone
επιχείρησαν να προλάβουν χρονικά
το πολυαναμενόμενο deal της εισηγ-
μένης με το μεγαλύτερο «παίκτη»
στον κλάδο των εγχώριων τηλεπικοι-
νωνιών. Προς το παρόν όλα είναι
ρευστά, αφού κανείς δεν έχει δεσμευτεί
για τίποτα σε κανέναν. Οι προσφορές
είναι μη δεσμευτικές. Πρόκειται, όπως
σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς,

για «τερτίπια» των «μνηστήρων», οι
οποίοι αναμένουν να δουν την αντίδραση
της «πολύφερνης νύφης» στις προ-
τάσεις τους. 
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμ-
πέρασμα, πως οι εξελίξεις θα προχω-
ρούν σταδιακά και το αποτέλεσμα θα
αργήσει να φανεί. Πάντως, ο εισηγμένος
τηλεπικοινωνιακός πάροχος βρίσκεται
εδώ και αρκετούς μήνες στο επίκεντρο
των συζητήσεων, όταν πριν από ένα
χρόνο η Wind και η Vodafone απέκτησαν
μερίδιο στην εταιρεία. 
Το σημαντικότερο είναι ότι η Forthnet
δεν έχει ακόμα ανακοινώσει κάτι επί-

σημα, πέρα της επισημοποίησης της
δημόσιας προσφοράς των Wind-Vo-
dafone. Η πρόταση του ΟΤΕ είναι ακόμα
στο «τραπέζι» και καμία συμφωνία
δεν έχει «κλειδώσει». Το παιχνίδι, που
έχει «στηθεί», προσβλέπει στην πίστωση
χρόνου από όλες τις πλευρές, ανα-
φέρουν κύκλοι της αγοράς, οι οποίοι
ανεβάζουν περαιτέρω τον πήχη, τονί-
ζοντας πως Vodafone και ΟΤΕ μπορούν
να δαπανήσουν για την εξαγορά της
Forthnet ή της Nova, ενώ ο δανεισμός
της Wind επιτρέπει την υπό όρους χρη-
ματοδότηση της συμμετοχής της.

Β.Μ.
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Η
αύξηση της αισιο-
δοξίας των επιχει-
ρήσεων είναι ιδιαί-
τερα υψηλή στην Ευ-

ρώπη και στη Βόρεια Αμερική
και φαίνεται να επηρεάζεται από
την άνοδο των προσδοκιών για
περαιτέρω ανάπτυξη των εξα-
γωγών. Τα ευρήματα τονίζουν,
μάλιστα, τη συνεχή ανάγκη συ-
νεργασίας για την άρση των εμ-
πορικών φραγμών και για την
προώθηση ενός επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, το οποίο θα εν-
θαρρύνει τις διασυνοριακές δρα-
στηριότητες και θα ενισχύει την
παγκόσμια ανάκαμψη. 
Η IBR αποκαλύπτει ότι σε παγ-
κόσμιο επίπεδο η αισιοδοξία
των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί
στο καθαρό 46%, ποσοστό ρε-
κόρ. Η άνοδος της αισιοδοξίας
τροφοδοτείται από την αύξηση
της εμπιστοσύνης στην Ευρω-

παϊκή Ένωση (στο 43%, το υψη-
λότερο από το 2006), στη Βόρεια
Αμερική (στο 73%, το υψηλότερο
από το 2004) και στις χώρες
G7 (στο 53%, νέο ποσοστό ρε-
κόρ). Αυτό το θετικό κλίμα για
τις προοπτικές της οικονομίας
καθοδηγείται από τις πολύ υψη-
λές προσδοκίες για εξαγωγές.
Παγκοσμίως, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που αναμένουν
να αυξήσουν τις εξαγωγές κατά

τους επόμε-
νους 12 μήνες
(24%) έχει φτάσει σε αυτό το
επίπεδο μόνο μια φορά, το 2011.
Στις χώρες G7, ένα ποσοστό ρε-
κόρ 23% των επιχειρήσεων
αναμένει να αυξήσει τις εξαγωγές
κατά τη διάρκεια των επόμενων
12 μηνών. 
«Η ευρέως διαδεδομένη προσ-
δοκία για αύξηση των εξαγωγών
είναι ιδιαιτέρως θετική, δεδο-

μένου ότι τροφοδοτεί επί-
πεδα επιχειρηματικής εμπιστο-
σύνης, τα οποία δεν έχουμε δει
για περισσότερο από μια δεκαετία.
Καθώς οι οικονομίες συνεχίζουν
να ανακάμπτουν από την οικο-
νομική κρίση, οι επιχειρηματίες
αναζητούν πραγματικές ευκαιρίες
για να δραστηριοποιηθούν στο
εξωτερικό και να αξιοποιήσουν
άλλες αγορές» σχολιάζει ο Βα-
σίλης Καζάς, διευθύνων σύμ-

βουλος της Grant Thornton στην
Ελλάδα.

«Έκρηξη» αισιοδοξίας
Οι προσδοκίες για αύξηση των
εξαγωγών είναι ιδιαίτερα έντονες
στις χώρες Ασίας-Ειρηνικού
(27%), όπου οι επιχειρήσεις της
Κίνας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες
για την αύξηση των πωλήσεων
στο εξωτερικό (36%), και στην
Ευρώπη (31%), όπου η Γερμανία
(47%) και το Ηνωμένο Βασίλειο
(34%) είναι από τις πιο αισιόδοξες
χώρες, τόσο σχετικά με τις οι-
κονομίες τους όσο και με τις
δυνατότητές τους για αύξηση
των εξαγωγών. Η αναμενόμενη
αύξηση των εξαγωγών στη Νότια
Ευρώπη (32%) είναι επίσης
αξιοσημείωτη, με τις επιχειρήσεις
στην Ισπανία (40%) και στην
Ελλάδα (38%) να βρίσκονται
παγκοσμίως στην πρώτη πεν-
τάδα των πιο αισιόδοξων για
την αύξηση των εξαγωγών.
Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα,
το ποσοστό αισιοδοξίας των
επιχειρήσεων είναι το μεγαλύ-
τερο κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων 6 ετών και ανέρχεται
σε 34%, σημειώνοντας αύξηση
κατά 8% σε σχέση με το 2013
και κατά 22% σε σχέση με το
α’ τρίμηνο του 2014. Το 50%
των Ελλήνων επιχειρηματιών
αναμένει αύξηση εσόδων, ενώ
το 34% αναμένει αύξηση κερ-
δοφορίας. Υψηλό είναι και το
ποσοστό των επιχειρήσεων στη
χώρα μας που αναμένει αύξηση
στις επενδύσεις βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και μηχανημά-
των (64%), ενώ πολύ σημαντικό
είναι και το γεγονός ότι μόνο

το 6% των επιχειρήσεων ανα-
φέρει την έλλειψη εξειδικευ-
μένων στελεχών ως εμπόδιο. 

Έρευνα και ανάπτυξη
Τα σχέδια αύξησης των δαπανών
για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)
συνδέονται με την ανάπτυξη
της επιχειρηματικής αισιοδοξίας
και τις προθέσεις για εξαγωγές.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 28%
των επιχειρηματιών σχεδιάζουν
να αυξήσουν τις δαπάνες για
Ε&Α κατά το επόμενο έτος, το
υψηλότερο ποσοστό που έχει
καταγραφεί ποτέ. Κατά το τε-
λευταίο τρίμηνο, οι προσδοκίες
για Ε&Α έχουν αυξηθεί κατά
13% στις χώρες Ασίας-Ειρηνικού,
κατά 5% στην ΕΕ, κατά 7% στη
Βόρεια Αμερική και κατά 6%
στη Νοτιοανατολική Ασία. Στην
Ελλάδα, οι επιχειρήσεις που
αναμένουν να αυξήσουν τις δα-
πάνες για Ε&Α ανέρχονται στο
42%, σημειώνοντας το υψηλό-
τερο ποσοστό των τελευταίων
6 ετών. 
«Η αύξηση των δαπανών για
Ε&Α δείχνει ότι οι επιχειρήσεις
βλέπουν στο μέλλον και σκέ-
φτονται την μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη των προϊόντων και
των υπηρεσιών τους, εξυπηρε-
τώντας διάφορες αγορές και
προτιμήσεις. Ωστόσο, αυτή η
αύξηση αντανακλά, επίσης, τα
σχέδια των επιχειρηματιών να
εξάγουν περισσότερο. Καθώς
περισσότερα από τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους πηγαίνουν
στο εξωτερικό, η καλύτερη γνώ-
ση των νέων αυτών αγορών γί-
νεται όλο και πιο σημαντική»,
εκτιμά ο κ. Καζάς.

ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σημαντική τόνωση στα
σχέδια για την αύξηση
των εξαγωγών, 
που οδηγεί την
επιχειρηματική
αισιοδοξία σε επίπεδα
ρεκόρ, αποκαλύπτει 
η νέα έρευνα
International Business
Report (IBR) της Grant
Thornton.

G4S: Ασφάλεια με αξιοπιστία

Σε παγκόσμιο επίπεδο η αισιοδοξία των
επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στο καθαρό
46%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ

Βλέπουν... φως στο τούνελ της κρίσης

Τα 35 χρόνια λειτουργίας του από τη χρονιά της ίδρυσής του
στην Ελλάδα συμπλήρωσε ο Όμιλος G4S, ο μεγαλύτερος

παγκόσμιος φορέας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας. 
Ο Όμιλος ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία στην Ελλάδα
με την ίδρυση της Group 4 Securitas το 1979 και το 2002 ολο-
κλήρωσε την επέκτασή του με την εξαγορά της Wackenhut. Η
G4S, βασισμένη στις υψηλές προδιαγραφές υπηρεσιών, πιστο-
ποιημένες από εγχώριους και διεθνείς φορείς, και τις μακροχρόνιες
σχέσεις της με τους πελάτες και Οργανισμούς που εξυπηρετεί,
ηγείται σταθερά στο χώρο των υπηρεσιών παροχής ασφάλειας. 
Σήμερα διαθέτει: 
• Ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τους 2.500 υπαλλήλους.
• Πελατολόγιο 10.100 εταιριών και ιδιωτών.
• Ετήσιο κύκλο εργασιών 70.000.000 ευρώ.

• Εθνικό δίκτυο με 38 υποκαταστήματα.
• Στόλο 400 και πλέον οχημάτων.
• Είναι μέλος της Aviation Security Services Association
International (ASSA-I).
• Είναι μέλος της International Air Transport Association.
• Έχει άδεια εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας
Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και:
• Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφαλείας,
• Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας (ΑΟΑ),
• Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008,
• Πιστοποιητικό Διαχείρισης και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS
18001:2007),
• Είναι μέλος της κοινότητας Strongest Companies of Greece,
• Απέσπασε βραβείο Super Brands και
• βραβείο True Leaders. 

Η Διοίκηση του Ομίλου, σε
μια σεμνή τελετή στα πλαίσια
του εορτασμού της
επετείου των 35 χρό-
νων, ευχαρίστησε και
βράβευσε στελέχη και
μέλη του προσωπικού. 
Ο Πρόεδρος του Ομί-
λου κ. Ανδρέας Πατε-
ράκης δήλωσε: «Η G4S ευ-
χαριστεί όλους τους πελάτες

της για την εμπιστοσύνη τους
και τη στήριξή τους 35 χρόνια
τώρα και δεσμεύεται στο να
παρέχει με την ίδια συνέπεια
τις καλύτερες υπηρεσίες,

επενδύοντας σε και-
νοτόμες τεχνολογίες
και εξειδικευμένο αν-
θρώπινο δυναμικό,
βοηθώντας, παράλ-
ληλα, την οικονομία
και την ευημερία της

κοινωνίας που εργαζόμαστε
και ζούμε». 



Α
ν νομίζετε ότι το «σίριαλ»
με το όνομα του επόμενου
Έλληνα Επιτρόπου στην Ε.Ε.
έχει τραβήξει πολύ, πού να

δείτε τί γίνεται στις Βρυξέλλες! Η
έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου την Τετάρτη –η πρώτη
μετά την εκλογή Γιούνκερ στην προεδρία
της Κομισιόν– δεν κατέληξε σε συμ-
βιβαστικές λύσεις για τα ευρωπαϊκά
αξιώματα (πρόεδρος Συμβουλίου, επι-
κεφαλής εξωτερικής πολιτικής, επί-
τροποι) και οι αποφάσεις παραπέμπονται

σε νέα Σύνοδο Κορυφής, στις 30 Αυ-
γούστου. 
Παρατείνεται έτσι και η εγχώρια αγωνία
για το ποιός θα είναι ο εκπρόσωπος
της Ελλάδας στη νέα Κομισιόν, υπό
τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Το όνομα της
Ντόρας Μπακογιάννη παραμένει στην
κορυφή των σεναρίων –αν και αυτό
δεν αποκλείεται να έχει τα αντίθετα
από τα αναμενόμενα για την πρώην
υπουργό αποτελέσματα–, όμως πλη-
ροφορίες ρίχνουν στο «τραπέζι» και
άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων

αυτό του υφυπουργού Εξωτερικών Δη-
μήτρη Κούρκουλα, του πρώην υπουργού
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη (παρότι
ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει συζητήσει
με το Μαξίμου), αλλά και της Νίκης
Τζαβέλα, ενώ κάποιες πλευρές δεν
αποκλείουν ανανέωση της θητείας της
Μαρίας Δαμανάκη, κάτι το οποίο η ίδια
επιθυμεί διακαώς. Σε κάθε περίπτωση,
ο γρίφος αυτός είναι για… γερούς
λύτες, αφού οι «δυσαρεστημένοι» θα
προστεθούν στον ήδη μακρύ κατάλογο
για το Μαξίμου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Κολακευτικά για το έργο του πρώην υπουργού
Ανάπτυξης είναι τα στοιχεία του Ελληνοα-
μερικανικού Επιμελητηρίου, που δείχνουν
ότι μείωσε τη γραφειοκρατία και αύξησε
κατά 19% το επενδυτικό fast track. Ακούει
άραγε κανείς εκεί στο Μαξίμου;

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Περίπου ως «ο αντ’ αυτού» ή τουλάχιστον
ως βασικός εκφραστής του παπανδρεϊκού
ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κι-
νήματος. Και τα έβαλε με την Ελιά, δείχνοντας
ότι είναι πολλά τα… ζιζάνια! 
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Τώρα παίζουν τις… καθυστερήσεις
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ακόμα κι αν προσωπική του συμβολή στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του Μαζιώτη
ήταν μηδενική, ο νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης ξεκίνησε πραγματικά με το δεξί! 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ
«Φθάνει να κοιτάξεις έναν πολιτικό στα μάτια, για να διαπιστώσεις αν είναι ηγέτης ή απλά
μια μετριότητα του σωρού», τιτίβισε μέσω twitter ο πρώην βουλευτής. Ψυχολόγε…

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
«Είμαστε όλοι Αργεντίνοι» έγραψε στο twitter ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ. τη βραδιά του τελικού
του Μουντιάλ. Δεν ξέρουμε για το «όλοι», αλλά εκείνος ήταν πάλι με τους χαμένους…

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Ξεπέρασε, για μία ακόμα φορά, τα όρια ο πρώην υπουργός, με τις χυδαίες σεξιστικές αναφορές
του στο πρόσωπο της Ρένας Δούρου. Άντε μετά να τον ακούσεις όταν έχει δίκιο…

«Ηαπορρόφηση από το κράτος
μεγάλου αριθμού υπαλλήλων

κάθε κατηγορίας, η άναρχη βιομη-
χανική ανάπτυξη, η διασπάθιση
των πόρων δημιούργησαν ένα ιδι-
αίτερα μεγάλο στρώμα μικροαστικού
πληθυσμού, που στις σύγχρονες
συνθήκες παραγωγής πατούσε μόνο
με το ένα πόδι». Αυτό έγραψε στο
βιβλίο του (σελ. 16) με τίτλο «Πολιτική
και Κοινωνική Πραγματικότητα Σή-
μερα» (ελληνική ευρωεκδοτική,
Αθήνα, Σεπτέμβριος 1986), ο αεί-
μνηστος Παύλος Μπακογιάννης και
έτσι είναι. 
Η διορατικότητα όμως και κυρίως
η ταχεία διάγνωση και επίλυση των
δομικών προβλημάτων της ελληνικής
κοινωνίας, δεν αποτέλεσαν γενικότερα
και για πολύ καιρό τα κύρια χαρα-
κτηριστικά της πολιτικής που ασκή-
θηκε στην Ελλάδα. Κυριάρχησαν,
με την ανοχή αν όχι την ενθάρρυνση
του αστικού πολιτικού δυναμικού
της χώρας, η αναβολή, ο κομφορ-
μισμός, ο ωχαδερφισμός, η διαφθορά
και η συντεχνιακή αντίληψη, κα-
τάσταση που οδήγησε ακόμα και
αυτόν τον Ανδρέα Παπανδρέου (τον
αίτιο εν πολλοίς του ανωτέρω προ-
βλήματος) να μιλήσει για «ρετιρέ».
Δεν συναίνεσαν, βέβαια, όλοι στα
παραπάνω. Μιλώντας στην Αθήνα
στις 27 Αυγούστου του 1982, ο αεί-
μνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ, προ-
ειδοποιούσε: «Στον ελληνικό ορίζοντα
θολώνει ο γαλανός ουρανός μας.
Τον θολώνει μια παράταξη που ένα
μέρος της είναι στην εξουσία και
που θέλει ν’ αλλάξει ριζικά τον τρόπο

της ζωής αυστηρά ελεγχόμενο σή-
μερα από αγνώστους, αγνώστων
προσόντων πρασινοφρουρούς,
αύριο από κοκκινοφρουρούς που
ετοιμάζονται να τους αντικαταστή-
σουν». 
Όπου «κοκκινοφρουροί» σήμερα,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι
οι ΣΥΡΙΖΑίοι και οι αμέτρητοι ΠΑΣΟΚοι
εξουσιαστές, κυρίως συνδικαλιστές,
αλλά και πολλά «παιδιά» του «πρά-
σινου» κομματικού σωλήνα, που
έχουν βρει καταφύγιο στην Κου-
μουνδούρου, ενστερνιζόμενοι τις
«ιδέες» του εθνομηδενισμού. Όλα
και ό,τι να ’ναι για να παραμείνουν
εντός του συστήματος και του πο-
λιτικού παιγνίου. Αυτοί έτσι λει-
τουργούν. Ποιός τους κατήγγειλε
όμως; Ποιός ανέδειξε την αναξιο-
κρατία, καταδιώκοντας παράλληλα
τις προκλητικές επιδείξεις και με-
θοδεύσεις της; Όπως και να ’χει, η
αξιολόγηση έρχεται με καθυστέρηση.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. Τώρα,
πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν. 
Πλέον, με την καθίζηση που παρα-
τηρήθηκε, πολλοί καλούνται να λά-
βουν τις αποφάσεις τους. Μόνη
λύση αυτή τη στιγμή είναι η Πολιτεία
να δώσει κίνητρα για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας, της πρωτογενούς πα-
ραγωγής και της κάθε εξαγωγικής
δραστηριότητας. Και τότε, η ανά-
καμψη θα έρθει. Όμως, πρέπει να
παταχθεί κάθε γραφειοκρατική προ-
σπάθεια ανάσχεσης της αναπτυξιακής
προσπάθειας, που υπό τις παρούσες
συνθήκες συνιστά ΠΡΟΔΟΣΙΑ. 

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

Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Ο επόμενος;
Μετά τις αποχωρήσεις των Κα-
τερίνας Μάρκου και Ανδρέα Πα-
παδόπουλου και την αποπομπή
του Γρηγόρη Ψαριανού, στη ΔΗΜΑΡ
αναζητούν τον... επόμενο. Τα βλέμ-
ματα είναι στραμμένα στο Σπύρο
Λυκούδη, ο οποίος έχει πάρει
αποστάσεις από τις επιλογές του
Φώτη Κουβέλη, ενώ υπέγραψε
με βαριά καρδιά την πρόταση για
δημοψήφισμα για τη ΔΕΗ, ζη-
τώντας να μην αθροιστούν οι υπο-
γραφές της ΔΗΜΑΡ με αυτές του
ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο δεν χρει-
άστηκε να γίνει, οπότε δεν δοκι-

μάστηκε η «ανοχή» του . Επόμενο
τεστ φαινόταν ότι θα είναι η σύμ-
πλευση ΔΗΜΑΡ-ΣΥΡΙΖΑ κατά του
νομοσχεδίου για τον αιγιαλό,
ωστόσο η απόφαση της κυβέρ-
νησης να το αποσύρει, παραπέμπει
τις εξελίξεις στο μέλλον. Έως τότε,
δεν αποκλείονται εκπλήξεις…

Ποιά διαφοροποίηση;
Πληθαίνουν τα
δημοσιεύματα
σχετικά με τη
στάση του υ πε -
ύ θυνου οικονο-
μικής πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ,

Γιάννη Μηλιού, έναντι της ηγεσίας
του κόμματος και των προτάσεων
για συνεργασία με την Κεντροα-
ριστερά. Ο μέχρι πρότινος «συνεπής
προεδρικός» υιοθετεί σκληρή
γλώσσα και παίρνει αποστάσεις
από τη λογική των «ανοιγμάτων».
Έθεσε μάλιστα, ως στόχο την αυ-
τοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, για την
οποία πρότεινε να γίνονται συνεχείς
εκλογές μέχρι να επιτευχθεί! Πάν-
τως, από την Κουμουνδούρου
δείχνουν να μην ανησυχούν για
αυτές τις θέσεις, που δεν τις θε-
ωρούν καν διαφοροποίηση από
όσα λέει η ηγεσία. Άλλωστε, με
τόσα διαφορετικά κομματικά



E
ντονη ικανοποίηση επικρατεί στην
κυβέρνηση για την επιτυχημένη επι-
χείρηση σύλληψης του καταζητού-
μενου Νίκου Μαζιώτη στο κέντρο της

Αθήνας. Πέρα από την αντικειμενική ανακούφιση
για την «εξουδετέρωση» ενός επικίνδυνου
τρομοκράτη, το Μαξίμου πήρε και βαθιά επι-
κοινωνιακή ανάσα, σε μία περίοδο που εντεινόταν
η πίεση από την αντιπολίτευση, αλλά και η
γκρίνια στο εσωτερικό των κομμάτων της συγ-
κυβέρνησης. 
Το βάρος πέφτει, πλέον, στην προσπάθεια να
εντοπιστούν και οι άλλοι καταζητούμενοι και

κυρίως ο Χριστόδουλος Ξηρός, ώστε να δείξουν
οι Αρχές ότι η σύλληψη Μαζιώτη δεν ήταν
τυχαίο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα ορ-
γανωμένου σχεδίου. Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, στο Μαξίμου γνω-
ρίζουν ότι η ουσιαστική «φυγή εμ-
πρός» θα έρθει μόνο με επιτυχίες
στο πεδίο της πραγματικής οικο-
νομίας και με την ανακούφιση των
χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιού-
χων, ανέργων και μικρομεσαίων, γι’
αυτό και πλέον εστιάζουν στο στόχο
των φοροελαφρύνσεων… 

Σας το είχαμε πει ότι όσα έγιναν με τη ΔΕΗ και με
το «κίνημα» του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψήφισμα ήταν

μόνο η αρχή και έδωσαν τον τόνο της πολιτικής
αντιπαράθεσης που θα συνεχιστεί από το φθινόπωρο
και θα κορυφωθεί όσο θα πλησιάζει η εκλογή
Προέδρου της Δημοκρατίας. Και μπορεί η Ολομέλεια
της Βουλής να μην άνοιξε και η πρόταση για δη-
μοψήφισμα να μη συζητήθηκε, κυρίως λόγω
αδυναμίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης να
συντονίσουν τη δράση τους, αλλά και φόβου να
χρεωθούν σύμπλευση με τη Χρυσή Αυγή, ωστόσο

από την Κουμουνδούρου το τεστ κρίθηκε θετικό
και ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη δημιουργία νέου
μετώπου για το θέμα του αιγιαλού. Με αφορμή το

προωθούμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ
καταγγέλλει ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και καλεί τα
κόμματα της αντιπολίτευσης –αλλά και τους αντιδρώντες
της συμπολίτευσης– σε… ξεσηκωμό. Στο πλαίσιο αυτό
κινήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση που διοργάνωσε
ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, στην οποία ανταποκρίθηκαν βουλευτές
της ΔΗΜΑΡ, ανεξάρτητοι, αλλά και στελέχη του «Ποταμιού».
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση τελικά δεν
κατέθεσε το νομοσχέδιο –πιεζόμενη και από τις αντιδράσεις
σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ– και η κυβερνητική εκπρόσωπος κα-
τηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «ψάχνει ευκαιρίες εκεί που δεν
υπάρχουν». Για την ώρα, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας μπορεί να
συνεχίσει τα μπάνια του στη Νάξο. Η «επανάσταση» πήρε
αναβολή…

QUIZ: 
Ποιός ετοιμάζεται να 

«ορκιστεί» ευρωβουλευτής
τους αμέσως 

επόμενους
μήνες;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Είναι γεγονός, πως όσες φορές επιχειρήθηκε
από την ελληνική πλευρά, πολιτική

προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις με την
Τρόικα, οι ισχυροί του Βορρά, με κύρια
αιχμή τη Γερμανία, απέρριπταν κάθε
συζήτηση και παρέπεμπαν στις εκθέσεις
των τεχνοκρατών. Βέβαια, στις προηγούμενες
περιπτώσεις η Ελλάδα βρισκόταν στρι-
μωγμένη στον τοίχο, καθώς ζούσε δια-
σωληνωμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα
στήριξης και με το παραμικρό μπορούσε
να πάθει οικονομική ασφυξία. Σήμερα,
ωστόσο, τα πράγματα μπορεί στην πραγ-
ματική οικονομία και στην κοινωνία να
εξακολουθούν να είναι δραματικά, σε
επίπεδο αριθμών που τόσο λατρεύουν οι
γραφειοκράτες των δανειστών, παρουσιάζουν
σαφέστατη βελτίωση. Κάτι που έχουν ήδη
αναγνωρίσει και σε πολιτικό επίπεδο με
αλλεπάλληλες δηλώσεις και οι ηγεσίες των
Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και η Κομισιόν,
η ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Ίσως γι’ αυτό το λόγο
αρχίζει να ωριμάζει στους κόλπους της
συγκυβέρνησης η ιδέα πως τώρα μπορεί
να είναι η κατάλληλη στιγμή, αφενός να
τεθούν εκτός προγράμματος εκείνες οι
άστοχες πολιτικές της Τρόικας που απέτυχαν
και αφετέρου να αρχίσει η συζήτηση
κορυφής και με επίσημο τρόπο για τη δι-
ευθέτηση του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο.
Βέβαια, ο φόβος χαλάρωσης του προ-
γράμματος προσαρμογής και η ερμηνεία
που δίνουν οι Ευρωπαίοι σε κάθε αίτημα
της Αθήνας για πολιτική διαπραγμάτευση,
ότι δηλαδή είναι μια ακόμη προσπάθεια
να αποφευχθούν επώδυνες αλλά αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις, δεν αφήνει και πολλές
ελπίδες άρσης της αδιαλλαξίας τους. Η πι-
θανότητα όμως των πρόωρων εκλογών,
λόγω της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας,
αν δεν συγκεντρωθούν οι 180 βουλευτές

που χρειάζονται, έχει αρχίσει να προκαλεί
ανησυχία στους Τροϊκανούς πως η χώρα
μπορεί να μπει σε παρατεταμένη αστάθεια
και σε συνεχείς αναμετρήσεις, που θα
έθεταν σε κίνδυνο ό,τι -με θυσίες των πο-
λιτών- έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Άλλωστε
η τελευταία σύσταση προς τον υπουργό
Οικονομικών ήταν «ξεχάστε τις εκλογές».
Η αντιπολίτευση πάντως έχει καταστήσει
σαφές πως θα εμποδίσει με κάθε δυνατότητα
που της παρέχει το Σύνταγμα, τη συμπλήρωση
της προεδρικής πλειοψηφίας, με απώτερο
στόχο τη διενέργεια εκλογών, απορρίπτοντας
οποιαδήποτε συναινετική λύση, αναλαμ-
βάνοντας βέβαια και το ανάλογο κόστος
σε περίπτωση ακυβερνησίας. Προφανώς
το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να λει-
τουργεί σαν να μην έχει συμβεί χρεοκοπία
στη χώρα και θεωρεί πως μπορεί να
λειτουργεί σε συνθήκες παλαιοκομματικής
πόλωσης, κόντρα στην εντολή των πολιτών,
όπως καταγράφηκε σε όλες τις αναμετρήσεις
την περίοδο της κρίσης, που ήταν σαφέστατη
εντολή συναίνεσης. Το ίδιο ισχύει και για
την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και
για εκείνα τα κυβερνητικά στελέχη που,
ενώ απορρίπτουν δημόσια κάθε συζήτηση
για εκλογές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις
θεωρούν πως ένας εκλογικός αιφνιδιασμός
το φθινόπωρο σε συνθήκες ακραίας
πόλωσης, θα ευνοούσε το μεγαλύτερο
κόμμα της συγκυβέρνησης, έστω και αν
εξαφάνιζε εκλογικά τον μικρότερο εταίρο.
Όμως οι πολίτες, δια των δημοσκοπήσεων,
έχουν εκφραστεί με κατηγορηματικό τρόπο
αρνητικά για το ενδεχόμενο πρόωρης προ-
σφυγής στις κάλπες. Και είναι ένα στοιχείο
που οι θιασώτες της πόλωσης δεν μπορούν
εύκολα να το παραβλέψουν, καθώς μπορεί
να αποδειχθεί μπούμερανγκ την επόμενη
μέρα…       

Πολιτική 
διαπραγμάτευση υπό
την απειλή εκλογών

>>
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ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
Πολλοί σχολιάζουν ότι ο νέος «τσάρος» της
οικονομίας είναι «απομονωμένος» στην κυ-
βέρνηση, όμως ο πρωθυπουργός σε μια
στιγμή χαλάρωσης γευμάτισε μαζί του στην
Αίγλη του Ζαππείου. Βέβαια, πλήρωσε το
λογαριασμό, αλλά τί «τσάρος» είναι;    

(Αι)γιαλό-(αι)γιαλό πηγαίναμε…

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Με το… αριστερό ξεκίνησε στην Ευρωβουλή
ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, αφού έλαβε το
λόγο παραβιάζοντας τον Κανονισμό και απο-
βλήθηκε από τον Πρόεδρο του Σώματος.
Έμαθε, έτσι, ότι εκεί δεν επικρατεί όποιος
κάνει την πιο πολλή φασαρία…

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)

ακροατήρια, λογικό είναι να εκ-
πέμπονται και τόσα διαφορετικά
μηνύματα. Ακόμα κι αν ακούγονται
ως Βαβέλ…

Ελευθερία επιλογών…
Πολύς λόγος
έγινε για την
επιλογή της ευ-
ρωβουλευτού
της Ν.Δ. Μα-
ρίας Σπυράκη
να επιλέξει για

συνεργάτη της τον γιο του Λευτέρη
Ζαγορίτη, Γεράσιμο, καθώς πολλοί
«θυμήθηκαν» τις εικόνες του νε-
αρού με τη Τζούλια Αλεξανδράτου,

κατά τη θητεία του στο Ναυτικό.
Η κ. Σπυράκη με ανάρτησή της
στο facebook τόνισε ότι επέλεξε
τον Γεράσιμο Ζαγορίτη για τα προ-
σόντα του (δύο μεταπτυχιακά,
τρεις ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία),
ενώ διεμήνυσε ότι «θα αγωνίζομαι
για το δικαίωμα όλων να κάνουν
ελεύθερα επιλογές στην προσωπική
τους ζωή». Κάποιοι, πάντως, θυ-
μίζουν ότι η κα Σπυράκη δεν είχε
καλές σχέσεις με το περιβάλλον
Καραμανλή και ίσως η επιλογή
να πάρει στο γραφείο της τον γιο
του άλλοτε στενού συνεργάτη
του πρώην πρωθυπουργού να
μην είναι τυχαία…

Σημαντική επιτυχία



Σ
υνολική λύση για το ιδιωτικό
χρέος, που θα περιλαμβάνει
όχι μόνο αυτό προς τα πιστω-
τικά ιδρύματα, αλλά και προς

το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,
αναζητά η κυβέρνηση. 
Με αυτόν τον μηχανισμό, όπως λένε
οι πληροφορίες, θα δίνεται η δυνατότητα
σε επιχειρήσεις που χρωστούν σε τρά-
πεζες, ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο
και τους προμηθευτές τους να προ-
σφεύγουν σε αυτή τη διαδικασία, η
οποία θα ακολουθεί «σφιχτές» και
σύντομες χρονικά μεθόδους για τη δι-
ευθέτηση των οφειλών. Με πιο απλά
λόγια, θα κάθονται σε ένα «τραπέζι»
επιχειρήσεις, τράπεζες και όσοι έχουν
να λαμβάνουν από τις εταιρείες και
θα βρίσκουν τρόπο ρύθμισης των οφει-
λών. Αυτοί μπορεί να είναι είτε οι
πολλές δόσεις είτε η μείωση του επι-
τοκίου, η διαγραφή προστίμων κ.λπ. 
Βέβαια, κατά τις ίδιες πληροφορίες,
για να υπαχθεί μία επιχείρηση σε αυτόν
τον μηχανισμό θα πρέπει να είναι
βιώσιμη και να ακολουθεί συγκεκρι-
μένες οδηγίες από τους πιστωτές της,
οι οποίοι και θα έχουν τον κύριο ρόλο

στη διαδικασία του εξωδικαστικού μη-
χανισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να
ζητήσει από την επιχείρηση μείωση
λειτουργικών δαπανών, προσωπικού
ή αλλαγή μάνατζμεντ κ.λπ. 
Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, θα προ-
χωρήσουν οι διαδικασίες που προβλέ-
πονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Σε αυτόν
βέβαια, μπορούν να προσφεύγουν κι
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν να ρυθ-
μίσουν οφειλές μόνο σε τράπεζες. 
Τους τρόπους με τους οποίους θα αν-
τιμετωπίζουν στο μέλλον οι τράπεζες
τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις
πληρωμών και την υπερχρέωση φυ-
σικών και νομικών προσώπων, ορίζει
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (αριθμός
φύλλου 1.582). 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ, θέτει
το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων
για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε
καθυστέρηση και των μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων», μέσω του οποίου
παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένοι,
στη διεθνή πρακτική, τύποι ρυθμίσεων
για διευθέτηση της υπερχρέωσης. 

Μεταξύ αυτών είναι η μερική διαγραφή
χρεών, η παροχή πρόσθετης εξασφά-
λισης από τον δανειολήπτη, η πώληση
και ενοικίαση του ακινήτου, η οποία
μπορεί να συνοδεύεται από παραχώρηση
του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο
έναντι μισθώματος (συνήθως για μια
ελάχιστη περίοδο τριών ετών). 
Επίσης, στις ρυθμίσεις είναι η μεταβί-
βαση/πώληση του δανείου/αναπρο-
σαρμοσμένο υπόλοιπο, σε άλλο ίδρυμα,
πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα, η αν-
ταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρό-
τερης αξίας, αλλά και η ρευστοποίηση
εξασφαλίσεων. 
Για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των ενδει-
κτικών ρυθμίσεων που παρουσιάζονται
είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση με
αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης
όταν οι πιστώτρια/ες τράπεζες θεωρούν
την επιχείρηση βιώσ"ιμη υπό προϋπο-
θέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση
δεν συνεργάζεται προς αυτή την κα-
τεύθυνση, καθώς επίσης και οι ανταλ-
λαγές χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. 
Η εν λόγω πράξη τίθεται σε εφαρμογή
από την 31η Δεκεμβρίου του 2014. 
Αξιολογώντας τις οικονομικές αντοχές
του δανειολήπτη, η τράπεζα θα μπορεί
να προτείνει αντικατάσταση του παλαιού
δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου,
κάτι που ισοδυναμεί ουσιαστικά με
«κούρεμα». 
Θα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στο
δανειολήπτη να πουλήσει το ακίνητο
στη τράπεζα και εν συνεχεία να το ενοι-
κιάσει για τουλάχιστον 3 χρόνια ή
ακόμα και να μετατρέψει το δάνειο σε
χρηματοδοτική μίσθωση, με ελάχιστη

διάρκεια 5 ετών, αποκτώντας δικαίωμα
επαναγοράς του σε προκαθορισμένη
τιμή. 
Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, συμ-
περιλαμβάνεται και η εθελοντική πα-
ράδοση του ενυπόθηκου ακινήτου στην
τράπεζα. Οι Ενώσεις Καταναλωτών εκ-
φράζουν, πάντως, ανησυχίες, ότι θα
είναι πολύ χαμηλό το ύψος των ελά-
χιστων δαπανών διαβίωσης που θα
αναγνωρίζονται από τις τράπεζες, για
το ύψος των μηνιαίων δόσεων στις
νέες ρυθμίσεις. 
Υπολογίζεται ότι οι ρυθμίσεις αφορούν
κατ’ αρχήν σε περίπου 2 εκατομμύρια
δάνεια παντός τύπου, που ήδη βρίσκονται
στο «κόκκινο». Στο 9μηνο του 2013
τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι δεν
εξυπηρετούνταν το 31,2% των δανείων,
που αντιστοιχούν σε 70 δισ. ευρώ, ενώ
με τη συμπλήρωση του περασμένου
έτους εκτιμάται ότι ο «πήχης» ανέβηκε
στο 35% ή στα 76 δισ. ευρώ. 
Το νέο πλαίσιο θα ενεργοποιείται ακόμα
και με την υπόνοια ότι κάποιο δάνειο
είναι πιθανόν να μπει στο «κόκκινο»,
λόγω οικονομικής στενότητας του δα-
νειολήπτη. 
Όπου καταγράφεται αρχική καθυστέρηση
στην αποπληρωμή, ο δανειολήπτης
πριν χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμος»,
θα παίρνει προειδοποιητική επιστολή
σε περίπτωση καθυστέρησης τριών
μηνιαίων δόσεων, ενώ για τα δάνεια
που είναι ήδη σε καθυστέρηση, προ-
βλέπεται προθεσμία 15 ημερών για
ένταξη στο νέο πλαίσιο. 
Οι αποφάσεις της ΤτΕ για τη ρύθμιση
των «κόκκινων» δανείων υπάγονται
σε τρεις κατηγορίες: α) τις βραχυπρό-
θεσμες λύσεις ρύθμισης που διαρκούν
μέχρι 5 χρόνια, β) τις μακροπρόθεσμες
λύσεις ρύθμισης με διάρκεια πάνω
από την πενταετία και γ) τις λύσεις
οριστικής διευθέτησης, αφού έχουν
εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες μορφές
λύσεων. 

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις
Πρόκειται για ρυθμίσεις με διάρκεια
μικρότερη των πέντε ετών και επιλέ-
γονται συνήθως σε περιπτώσεις που
οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται
βάσιμα προσωρινές. Ενδεικτικά, προ-
τείνονται οι εξής λύσεις-επιλογές: 
α) Μόνο τόκοι: Κατά τη διάρκεια κα-
θορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου,
καταβάλλονται μόνο τόκοι.
β) Μειωμένες δόσεις: Μειώνεται το
ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων

αποπληρωμής (το νέο ποσό δόσης εν-
δέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο
από το ποσό δόσης το οποίο θα αντι-
στοιχούσε σε ρύθμιση μόνο τόκων)
για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη πε-
ρίοδο.
γ) Περίοδος Χάριτος: Παρέχεται στο
δανειολήπτη η δυνατότητα προκαθο-
ρισμένης περιόδου αναστολής πλη-
ρωμών.
δ) Αναβολή πληρωμής δόσης/εων:
Παρέχεται στο δανειολήπτη συμβατικά
η δυνατότητα να μεταφέρει χρονικά
μία δόση του δανείου.
ε) Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπο-
λοίπου: Τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου
υπολοίπου, συνήθως μέσω συμφωνίας
ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων
και διατήρηση της απαίτησης για το
άληκτο υπόλοιπο.
στ) Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων
οφειλών: Κεφαλαιοποίηση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρ-
μογή του προγράμματος αποπληρωμής
του οφειλόμενου υπολοίπου.

Μακροπρόθεσμες
ρυθμίσεις
Αφορά ρυθμίσεις με διάρκεια μεγα-
λύτερη των πέντε ετών με στόχο τη
μείωση της δόσης, σε συνδυασμό, με
αύξηση του αριθμού τους και παράταση
του χρόνου αποπληρωμής, λαμβάνοντας
σε κάθε περίπτωση υπόψη συντηρητικές
παραδοχές για την εκτιμώμενη μελ-
λοντική ικανότητα αποπληρωμής του
δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προ-
γράμματος αποπληρωμής. Ενδεικτικά,
προτείνονται οι εξής λύσεις-επιλογές:
α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του
συμβατικού περιθωρίου.
β) Αλλαγή τύπου επιτοκίου από κυ-
μαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα.
γ) Παράταση της διάρκειας αποπλη-
ρωμής του δανείου, δηλαδή της ημε-
ρομηνίας της τελευταίας συμβατικής
καταβολής δόσης αυτού.
δ) Διαχωρισμός της χορήγησης. Όταν
ένα πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να
διαχωρίσει ένα π.χ. ενυπόθηκο δάνειο
δανειολήπτη σε δύο τμήματα: 
i. ένα ενυπόθηκο δάνειο, το οποίο ο
δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να
αποπληρώνει με βάση την υφιστάμενη
και την εκτιμώμενη μελλοντική ικα-
νότητα αποπληρωμής αυτού και
ii. στο υπόλοιπο τμήμα του αρχικού
δανείου, το οποίο τακτοποιείται μετα-
γενέστερα με ρευστοποίηση περιουσίας
ή με άλλου είδους διευθέτηση, η οποία

συμφωνείται εξαρχής από τα δύο μέρη. 
ε) Μερική διαγραφή χρεών. Αυτή η
επιλογή προβλέπει την οριστική δια-
γραφή μέρους της συνολικής απαίτησης
του πιστωτικού ιδρύματος, ώστε να
διαμορφωθεί σε ύψος που, εκτιμάται
ότι, είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί
ομαλά. 
στ) Πρόσθετη εξασφάλιση από το δα-
νειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
ευνοϊκότερης γι’ αυτόν ρύθμισης. 
ζ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχεί-
ρησης. Αλλαγή της διοίκησης αυτής
όταν οι πιστώτριες τράπεζες θεωρούν
την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋπο-
θέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση
δεν συνεργάζεται προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Η συγκεκριμένη επιλογή
δεν συνιστά από μόνη της τύπο ρύθμισης
για τους σκοπούς αναφορών της πα-
ρούσας (απόφασης), αλλά δύναται να
συνδυάζεται με τις υπόλοιπες επιλογές
ρύθμισης. 
η) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με
μετοχικό κεφάλαιο. Εφαρμόζεται σε
αναδιαρθρώσεις εταιρειών, όπου μέρος
του χρέους μετατρέπεται σε μετοχικό
κεφάλαιο και το πιστωτικό ίδρυμα κα-
θίσταται μέτοχος της επιχείρησης, ώστε
το υπόλοιπο του χρέους να μπορεί να
εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμενες
ταμειακές ροές του δανειολήπτη. 

Οριστική διευθέτηση
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται
οποιαδήποτε μεταβολή του είδους συμ-
βατικής σχέσης μεταξύ του πιστωτικού
ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερ-
ματισμός αυτής, με στόχο την οριστική
τακτοποίηση της απαίτησης του πι-
στωτικού ιδρύματος έναντι του δανει-
ολήπτη. 
Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να
συνδυάζεται με παράδοση (εθελοντική
ή υποχρεωτική) της εμπράγματης εξα-

σφάλισης στο πιστωτικό ίδρυμα προς
μείωση του συνόλου της απαίτησης ή
ακόμη και με ρευστοποίηση των εξα-
σφαλίσεων προς κάλυψη της απαίτησης.
Ενδεικτικά, προτείνονται οι εξής λύ-
σεις-επιλογές: 
α) Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου
ακινήτου, χωρίς να απαιτηθεί προσφυγή
σε δικαστικές ενέργειες εκ μέρους του
πιστωτικού ιδρύματος. Στη σχετική
συμφωνία προβλέπεται ο τρόπος δι-
ευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. 
β) Μετατροπή σε χρηματοδοτική μί-
σθωση. Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει
την κυριότητα του ακινήτου στην τρά-
πεζα, υπογράφοντας σύμβαση χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξα-
σφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης και
χρήσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική
περίοδο (συνήθως πέντε έτη). 
γ) Πώληση και ενοικίαση. Ο δανει-
ολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα
του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε
σε τρίτο. Η συμφωνία μπορεί να συ-
νοδεύεται από παραχώρηση του δι-
καιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι
μισθώματος (συνήθως για ελάχιστη
περίοδο τριών ετών). Στη συμφωνία
προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέ-
τησης του τυχόν υπολοίπου. 
δ)Μεταβίβαση - πώληση του
δανείου/αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο,
σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματο-
δοτικό σχήμα.
ε) Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο
μικρότερης αξίας. Συμφωνία που επι-
τρέπει σε δανειολήπτη με οικονομικές
δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την
κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική
του στέγη να την πωλήσει, αγοράζοντας
νέα χαμηλότερης αξίας. 
στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση. Ορίζεται
η κατάσταση στην οποία η απαίτηση
της τράπεζας αντιμετωπίζεται στο
πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας.
ζ) Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων. Ορίζεται
η κατάσταση στην οποία το πιστωτικό
ίδρυμα, έχοντας καταγγείλει τη δανειακή
σύμβαση, εκκινεί διαδικασίες ρευστο-
ποίησης των εξασφαλισμένων για την
ικανοποίηση της απαίτησής του. 
η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες: Ορί-
ζονται οι ενέργειες οριστικής διευθέτησης
που μπορεί να λαμβάνονται σε περί-
πτωση απουσίας ή εξάντλησης των
εξασφαλίσεων και αφορούν την εκκί-
νηση δικαστικών ενεργειών, έναντι
περιουσιακών στοιχείων του δανει-
ολήπτη για την κάλυψη των απαιτήσεων
του πιστωτικού ιδρύματος. 
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Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη των νοικοκυριών

Εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση 
των οφειλών των επιχειρήσεων προς τράπεζες,
ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εφορία
προωθεί η κυβέρνηση και τους βασικούς άξονες
παρουσίασε στην Τρόικα. Το σχέδιο θα είναι
έτοιμο μέχρι τις 15 Αυγούστου. 

Πληρώστε τους φόρους 
με πιστωτικές κάρτες

Εξάμηνη φοροκαταιγίδα 10 δισ., το χρονοδιάγραμμα των φόρων

Ερχεται φοροκαταιγίδα μέχρι το
τέλος του έτους, η οποία ξεκινά

από το τέλος Ιουλίου και εκτιμάται
ότι για το επόμενο εξάμηνο οι φο-
ρολογούμενοι θα πρέπει να πληρώ-
σουν άνω των 10 δισ. ευρώ. 
Το χρονοδιάγραμμα φόρων και τελών
έχει ως εξής: 
-31 Iουλίου 2014: 1η δόση φόρου
εισοδήματος οικονομικού έτους 2014,
1η δόση ENΦIA
-29 Aυγούστου 2014: 2η δόση EN-
ΦIA
-30 Σεπτεμβρίου 2014: 2η δόση
φόρου εισοδήματος οικονομικού
έτους 2014, 3η δόση ENΦIA
-31 Oκτωβρίου 2014: 4η δόση EN-
ΦIA
-30 Nοεμβρίου 2014: 3η δόση φόρου
εισοδήματος οικονομικού έτους 2014,
5η δόση ENΦIA
-31 Δεκεμβρίου 2014: 6η δόση ENΦIA,
τέλη κυκλοφορίας 2015. 
Το 43,35% των φορολογικών δη-
λώσεων που υποβλήθηκαν ήταν χρε-
ωστικές, ενώ το 20,15% πιστωτικές,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Από
τις 5.811.918 δηλώσεις: 
-Οι 2.493.241 ήταν χρεωστικές. Το
γεγονός ότι σε αυτούς τους φορο-
λογούμενους επιβλήθηκαν τελικώς
φόροι 3,749 δισεκατομμυρίων ευρώ,
ανεβάζει τον μέσο όρο στα 1.500
ευρώ ανά δήλωση. 
-Οι πιστωτικές δηλώσεις ήταν
1.153.917 και το ποσό που θα επι-
στραφεί 314,465 εκατ. Άρα το καθαρό
ποσό που θα εισπράξει το δημόσιο
είναι πάνω από 3,4 δισ. 
Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος
θα πρέπει να καταβληθεί σε τρεις
ίσες διμηνιαίες δόσεις: η πρώτη προ-
θεσμία λήγει στις 31 Ιουλίου, η

δεύτερη στις 30 Σεπτεμβρίου και η
τρίτη στις 30 Νοεμβρίου. 
Επισημαίνεται ότι όταν ο φόρος που
οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη
δήλωση, καταβάλλεται εφάπαξ στην
προθεσμία της πρώτης δόσης και
παρέχεται έκπτωση 1,5%. 
Όσοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό,
αλλά το ποσό είναι κάτω από 300
ευρώ και πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ,
έχουν περιθώριο να καταβάλουν τον
φόρο μέχρι το τέλος Αυγούστου χωρίς
να θεωρηθούν εκπρόθεσμοι. 
Η καθυστέρηση υποβολής μιας δή-
λωσης, έστω και για μία ημέρα, συ-
νεπάγεται την επιβολή προστίμου
100 ευρώ. Επίσης, δεν θα αναγνω-
ριστούν οι αποδείξεις λιανικής πώ-
λησης ή παροχής υπηρεσιών που
συγκέντρωσαν οι φορολογούμενοι
το 2013.

Πληρωμή με κάρτα
Τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου
εισοδήματος σε άτοκες δόσεις προ-
σφέρουν για μία ακόμη χρονιά οι
τράπεζες, διευκολύνοντας τους φο-
ρολογουμένους να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοχοι πιστω-
τικών καρτών, σύμφωνα με το mo-
neyonline.gr, με διαθέσιμα πιστωτικά
όρια έχουν δύο επιλογές:
Είτε να πληρώσουν το σύνολο του
φόρου στις 31/7 σε δόσεις είτε να
εξοφλήσουν κάθε μία εκ των τριών
διμηνιαίων δόσεων σε όσες άτοκες
δόσεις προβλέπει η τράπεζά τους. 
Στην πρώτη περίπτωση, επειδή ο φό-
ρος καταβάλλεται από την τράπεζα
εφάπαξ στο δημόσιο, ο φορολογού-
μενος εξασφαλίζει την έκπτωση του
1,50% και στη συνέχεια εξοφλεί το
φόρο σε άτοκες δόσεις προς την τρά-

πεζα. Στη δεύτερη περίπτωση μπορεί
να μην κερδίζει την έκπτωση, αλλά
μειώνει σημαντικά το ύψος των μη-
νιαίων δόσεων και επιμηκύνει την
περίοδο αποπληρωμής. 
Π.χ. για φόρο εισοδήματος ύψους
4.000 ευρώ. 
1) Πληρωμή του φόρου απευθείας

στην εφορία
Ο φορολογούμενος, χρησιμοποιώντας
την κάρτα του ή τον τραπεζικό του
λογαριασμό, πληρώνει το φόρο απευ-
θείας στην εφορία. Έχει δύο επιλογές: 
α) Να τον πληρώσει εφάπαξ, κερδί-
ζοντας έκπτωση 1,5% ή 60 ευρώ
και β) Να τον πληρώσει χωρίς έκπτωση
σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.
Έτσι, είτε πληρώνει 3.940 ευρώ στο
τέλος Ιουλίου ή 1.333 ευρώ στις
31/7, στις 30/9 και στις 30/11.

2) Πληρωμή όλου του φόρου με την
κάρτα σε δόσεις

Ο φορολογούμενος πληρώνει το σύ-
νολο του φόρου με την κάρτα του,
αλλά σε άτοκες δόσεις. Με τον τρόπο
αυτό κερδίζει την έκπτωση του 1,50%
(60 ευρώ) και ταυτόχρονα εξοφλεί
το φόρο σε 6 έως 12 άτοκες δόσεις.

3) Πληρωμή κάθε μίας εκ των τριών
δόσεων με την κάρτα σε δόσεις

Για ακόμη μεγαλύτερη επιμήκυνση
της περιόδου εξόφλησης του φόρου,
ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να πλη-
ρώσει κάθε μία εκ των τριών διμη-
νιαίων δόσεων σε δόσεις.
Με τον τρόπο αυτό, δεν εξασφαλίζει
την έκπτωση του 1,50%, αλλά επι-
μηκύνει την περίοδο αποπληρωμής
του φόρου έως και το Νοέμβριο του
2015. 



Τ
ο ρόλο του «κακού» ανέλαβε
ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κά-
νοντας λόγο για «αξιοθρήνητη
βλακεία» εκ μέρους των ΗΠΑ.

Το Βερολίνο, ωστόσο, δεν φαίνεται πρό-
θυμο να επιτρέψει στη συμπεριφορά
των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών
να διαταράξει τη συμμαχική σχέση του
με την Ουάσιγκτον.
«Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
αχαλίνωτες, ο γερμανός Πρόεδρος απο-
σβολωμένος, η Καγκελάριος άφωνη,
ο αμερικανός Πρόεδρος αμέτοχος, ο
γενικός εισαγγελέας ακίνητος, κάπως
έτσι ήταν η κατάσταση, όταν αποκαλύ-
φθηκε το σκάνδαλο με τη NSA. Έτσι
είναι και σήμερα, στη γέννηση ενός
νέου διατλαντικού σκανδάλου κατα-
σκοπείας», έγραφε η εφημερίδα Muen-
chner Merkur όταν αποκαλύφθηκε ότι
στέλεχος της Γερμανικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (BND) συνεργαζόταν και
με τις αμερικανικές υπηρεσίες. Το δεύτερο
κρούσμα, το οποίο ήρθε στο φως την
περασμένη εβδομάδα, αφορά αξιωματικό

των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων,
ο οποίος υπηρετεί στο ομοσπονδιακό
υπουργείο Άμυνας, στο Βερολίνο, και
φέρεται να έχει πωλήσει στη CIA 200
απόρρητα έγγραφα έναντι 25.000 ευρώ.
Η υπόθεση αυτή θεωρείται σοβαρότερη
από την πρώτη. 
Η αρχή έγινε με τις αποκαλύψεις του
πρώην στελέχους της NSA Έντουαρντ
Σνόουντεν, περί παρακολουθήσεων των
Αμερικανών σε όλη την Ευρώπη. Η γερ-
μανική κοινή γνώμη φάνηκε να ταράζεται
περισσότερο από την κυβέρνηση, ενώ
η τότε αντιπολίτευση προσπάθησε να
αξιοποιήσει το θέμα κομματικά, ενόψει
των εκλογών. Η επίσκεψη του Μπαράκ
Ομπάμα στο Βερολίνο το περασμένο
καλοκαίρι επισκιάστηκε τελικά μόνο
λίγο, καθώς δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί
ότι παρακολουθείτο ακόμη και το τη-
λέφωνο της κυρίας Μέρκελ, αλλά η
διαχείριση –και οι τόνοι– παρέμειναν
σε χαμηλό επίπεδο. «Κανείς δεν γνωρίζει
τί πρέπει να συμβεί προκειμένου η Καγ-
κελάριος να εγκαταλείψει την πίστη της
στον υπερατλαντικό της εταίρο», έγραψε
η Sueddeutsche Zeitung για το θέμα,
υποστηρίζοντας ότι η Άνγκελα Μέρκελ
προσπαθεί να κρατήσει τη γερμανική
εξωτερική πολιτική μακριά από την
υπόθεση της NSA, ενώ διαμεσολαβεί
μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την κρίση
στην Ουκρανία.
Η τακτική της κυβέρνησης για την ώρα
φαίνεται να περιορίζεται στη διάγνωση
της έκτασης του φαινομένου και στην
εκκαθάριση των γερμανικών υπηρεσιών
από τους «προδότες», αφήνοντας για
αργότερα την πολιτική αντίδραση. Για
την αντιπολίτευση, ωστόσο, αυτό δεν
αρκεί. «Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει
περισσότερο αποφασιστική στάση απέ-
ναντι στις ΗΠΑ», δήλωσε η επικεφαλής
της Κ.Ο. των Πρασίνων Κάτριν Γκέ-
ρινγκ-Έκαρτ, αλλά ο υπουργός Εξωτε-

ρικών Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγιερ ανέ-
φερε μόνο ότι «θα ήταν πολύ ενοχλητικό,
εάν η κατασκοπεία συνεχιζόταν ενώ
διερευνούμε την υπόθεση των παρα-
κολουθήσεων της NSA και έχουμε για
αυτόν τον σκοπό συστήσει και σχετική
Επιτροπή στην Βουλή». Μέχρι τώρα, οι
ενέργειες που έχουν γίνει γνωστές είναι
η τηλεφωνική συνομιλία του επικεφαλής
της CIA Τζον Μπρέναν με τον συντονιστή
της Καγκελαρίας για θέματα μυστικών
υπηρεσιών, Κλάους-Ντίτερ Φρίτσε, και
οι δύο κλήσεις του πρέσβη των ΗΠΑ
στο Βερολίνο Τζον Έμερσον στο γερμανικό
υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις.

Πού μπαίνουν τα όρια;
Ακόμη όμως και οι ειρωνικοί τόνοι του
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος δήλωσε
ότι «το γεγονός ότι οι ΗΠΑ στρατολογούν
σε μας ανθρώπους τρίτης κατηγορίας,
είναι τόσο βλακώδες –απέναντι σε τόση
βλακεία, δεν μπορεί παρά να βάλει
κανείς τα κλάματα», μοιάζουν να απευ-
θύνονται περισσότερο στο εσωτερικό
της χώρας, παρά στην Ουάσιγκτον. Τα
γεγονότα των τελευταίων μηνών έχουν
καταφέρει να περιορίσουν την παρα-
δοσιακή δημοφιλία των ΗΠΑ μεταξύ
των Γερμανών. Δεν είναι, όμως, βέβαιο
ότι θα προκαλέσουν την διεξαγωγή μιας
διαφορετικής συζήτησης για τις σχέσεις
ανάμεσα σε συμμαχικές και φίλες χώρες. 
Η Frankfurter Allgemeine Ζeitung, ανα-
φερόμενη στην υπόθεση του διπλού
κατασκόπου, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα
έπρεπε να πουν μια και μόνη λέξη απαν-
τώντας στην προσφορά απόρρητων εγ-

γράφων, ένα ψυχρό «όχι» και να ενη-
μερώσουν σχετικά την γερμανική BND.
Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο
πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, Χανς-
Γιούργκεν Πούλε, θα προτιμούσε η γερ-
μανική κυβέρνηση να θέσει σαφή όρια
στις ΗΠΑ και να απελάσει όποιον Αμε-
ρικανό διπλωμάτη συλληφθεί για κα-
τασκοπεία. «Αυτό ακριβώς θα έκαναν
οι Αμερικανοί!», επισήμανε, μιλώντας
στην αγγλόφωνη υπηρεσία της Deutsche
Welle (DW) και ζήτησε δράση τόσο από
την Γερμανία όσο και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία διαπραγματεύεται αυτή
την εποχή την συμφωνία «Safe Harbour»
για την ανταλλαγή δεδομένων με τις
ΗΠΑ, αλλά και το Ελεύθερο Εμπόριο.

Το κουνούπι και η...
απατημένη σύζυγος
Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, την
οποία παρουσίασε, σχεδόν κυνικά, η
πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
–και ενδεχομένως υποψήφια για το προ-
εδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών–
Χίλαρι Κλίντον, στο Βερολίνο. Χαρακτήρισε
μεν «απαράδεκτη» την παρακολούθηση
του τηλεφώνου της Καγκελαρίου, εμ-
φανίστηκε όμως πολύ πιο ευέλικτη στο
θέμα των ορίων μεταξύ φίλων και συμ-
μάχων, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν
θα έπρεπε να υπογράψουν μια συμφωνία
«μη-κατασκοπείας» με την Γερμανία,
όπως και με καμία άλλη χώρα –ούτε
καν με τη Βρετανία και τον Καναδά. 
Στο ίδιο πνεύμα τοποθετείται και ο
Γερμανός επικοινωνιολόγος Γιάκομπ

Αουγκστάιν στην DW, ο οποίος παρομοιάζει
τη Γερμανία με «προδομένη σύζυγο»
στην υπόθεση των παρακολουθήσεων
και απορρίπτει την ιδέα να απειληθούν
οι ΗΠΑ με διακοπή των διαπραγματεύσεων
της συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου
με την Ε.Ε. «Αν ένα κουνούπι τσιμπήσει
έναν ελέφαντα, το κουνούπι θα πονέσει
περισσότερο», λέει χαρακτηριστικά και
υποστηρίζει ότι το Βερολίνο θα πρέπει
επιτέλους να εγκαταλείψει τις όποιες
ψευδαισθήσεις του έχουν απομείνει από
τη μεταπολεμική περίοδο. «Έχουμε μια
μάλλον ρομαντική σχέση με τις ΗΠΑ.
Χρησιμοποιούμε πάντα την λέξη ‘‘σχέση’’,
αλλά δεν είναι φίλοι μας, είναι σύμμαχοί
μας, επειδή ακριβώς αυτό είναι το αμοιβαίο
συμφέρον μας», αναφέρει και συμβου-
λεύει τη γερμανική κυβέρνηση να απαλ-
λαγεί από τους συναισθηματισμούς και
να διδαχθεί από τους Αμερικανούς, οι
οποίοι, όπως λέει, έχουν μια πιο πραγ-
ματιστική προσέγγιση και δεν καταλα-
βαίνουν γιατί οι Γερμανοί ενοχλούνται
τόσο. «Οι Γερμανοί το παίρνουν προσωπικά.
Συμπεριφέρονται σαν προδομένη σύζυγος
και αυτό είναι απολύτως περιττό ως αν-
τίδραση», προσθέτει. 
Για τη νεότερη Γερμανία, όμως, η γερ-
μανοαμερικανική φιλία θεωρείται δε-
δομένη και έχει πράγματι έντονη συ-
ναισθηματική διάσταση. Οι ΗΠΑ διαδρα-
μάτισαν κεντρικό ρόλο τόσο στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και στην προ-
σπάθεια για την επανένωση της χώρας.
Η σημερινή συνεργασία των δύο χωρών
ωστόσο και κυρίως τα όριά της, παρα-
μένουν ασαφή, αφήνοντας περιθώρια
για παρεξηγήσεις, σε μια εποχή που η
Γερμανία δοκιμάζει τα όρια της ηγετικής
παρουσίας της στην Ευρώπη και ταυτό-
χρονα αναζητά νέο ρόλο στη διεθνή δι-
πλωματία. Θα μπορούσε να πει κανείς
ότι προϋπόθεση και για τα δύο είναι του-
λάχιστον η ενηλικίωσή της...
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«Κανείς δεν γνωρίζει τι πρέπει να συμβεί προκειμένου 
η Καγκελάριος να εγκαταλείψει την πίστη της στον
υπερατλαντικό της εταίρο», έγραψε η Sueddeutsche Zeitung

Η αποκάλυψη των νέων
περιστατικών διατλαντικής
κατασκοπείας δεν θέτει
πλέον σε κίνδυνο μόνο 
τις γερμανοαμερικανικές
σχέσεις. Δημιουργεί
σοβαρότατο εσωτερικό
πρόβλημα στην Άνγκελα
Μέρκελ, η οποία, με τους
χαμηλούς τόνους που
επιλέγει, προκαλεί δυσμενή
σχόλια από τον Τύπο και 
τα πολιτικά κόμματα. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ;

Βερολίνο - Ουάσινγκτον, σχεδόν φίλοι
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Ε
άν δεν επιτευχθεί ο ως άνω
αριθμός, τότε η Βουλή δια-
λύεται μέσα σε δέκα ημέρες
και προκηρύσσονται εκλογές.

Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας καθορίζεται με τις
διατάξεις του άρθρου 140 του Κανο-
νισμού της Βουλής, ενώ η ονομαστική
ψηφοφορία είναι φανερή, κάτι που
προκύπτει από το 3ο εδάφιο της παρ.
6 του ως άνω άρθρου: «Κάθε Βουλευτής
μετά την ονομαστική κλήση του ανα-
φέρει το όνομα της προτίμησής του,
ενώ οι ψηφολέκτες σημειώνουν, κα-
θένας χωριστά, την ψήφο κάθε Βου-
λευτή». Όμως η εκλογή του Προέδρου
της Δημοκρατίας το 2015 θα καταγραφεί
στην σύγχρονη ιστορία της Ελληνικής
Δημοκρατίας με τα πιο μελανά χρώματα,
λόγω των πολλών παρενεργειών που
φαίνεται ότι δημιουργούνται μέχρι την
επίτευξη του επιθυμητού για την κυ-
βέρνηση αποτελέσματος. 
Κατ’ αρχάς, είναι άγνωστος ο τελικός
αριθμός των βουλευτών που θα μπο-
ρέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά
τους, αφού ήδη οκτώ βουλευτές, προ-
ερχόμενοι από τη Χρυσή Αυγή, βρί-
σκονται προφυλακισμένοι, κάτι που
δημιουργεί τεράστια συνταγματικά
κωλύματα. Ουσιαστικά υφίσταται ένας
διαρκής αποκλεισμός των οκτώ πλέον
βουλευτών από τις συνεδριάσεις της
Βουλής, ως προβλέπεται άλλωστε
από τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ.
4 του Κανονισμού της Βουλής και έτσι
αυτοί στερούνται του δικαιώματος να
μετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολο-
μέλειας. 
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι
απλό: Θα επιτραπεί στους φυλακισμέ-
νους βουλευτές να συμμετάσχουν
στην εκλογή του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας και, στο πλαίσιο αυτής της
διαδικασίας, υπάρχει πιθανότητα συμ-
φωνίας ή συναλλαγής με την κυβέρ-
νηση, προκειμένου αυτοί να εξασφα-
λίσουν την απελευθέρωσή τους; 
Κατά την προσωπική μου άποψη, όλα
είναι εφικτά και αυτό γιατί η κυβέρνηση
θέλει οπωσδήποτε να εξαντλήσει την
τετραετία και να αποφύγει τις εθνικές
εκλογές. 
Περαιτέρω, η πιθανή διάλυση της Βου-
λής και η προκήρυξη των εκλογών
επηρεάζει αρνητικά έναν πολύ μεγάλο
αριθμό βουλευτών, οι οποίοι προφανώς
και φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν
και σκέπτονται όχι μόνο την πολιτική

τους τύχη, αλλά και την στέρηση των
οικονομικών τους απολαβών, αφού
ορισμένοι από αυτούς ζουν μόνο με
τη βουλευτική αποζημίωση. Για να εί-
μαστε ακριβοδίκαιοι, αυτές οι σκέψεις
δεν απασχολούν μόνο τους κυβερνη-
τικούς βουλευτές, αλλά και άλλους,
απ’ όλα τα κόμματα της Βουλής. 

Οι «ανεξάρτητοι»
Για μένα αυτός είναι ο κύριος λόγος
ανεξαρτητοποίησης πολλών βουλευτών
το τελευταίο διάστημα, καθώς με το
πρόσχημα κάποιας «εικονικής» δια-
φωνίας με το κόμμα τους και με το
έωλο επιχείρημα εξέτασης του προσώπου

που θα προταθεί για Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, αποφάσισαν σε μια νύχτα
να γίνουν ανεξάρτητοι βουλευτές, ακο-
λουθώντας τον «μοναχικό δρόμο»… 
Βεβαίως, δεν παραβλέπω το γεγονός
ότι ανάμεσα στους ανεξάρτητους βου-
λευτές υπάρχουν σίγουρα και εκείνοι
που διαφώνησαν πολιτικά με τις ηγεσίες
των πρώην κομμάτων τους. Δεν έχω
ακούσει, όμως, βαθύτερο υποκριτικό
λόγο από αυτόν που ψελλίζουν κάποιοι
ανεξάρτητοι βουλευτές, που ενώ εξε-
λέγησαν, ως αντιμνημονιακοί, αφού
αποδεδειγμένα τα μνημόνια φτωχο-
ποίησαν όλο σχεδόν τον ελληνικό
λαό, σκέπτονται τώρα να κρατήσουν

στην εξουσία τη σάπια και υποτελή
κυβέρνηση, ψηφίζοντας ένα δήθεν
«αποδεκτό πρόσωπο» για Πρόεδρο
Δημοκρατίας.
Δηλαδή, πόσο καλό έκανε στην Ελλάδα
και δη στον ελληνικό λαό ο «συμπαθής»
Πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας, ο
οποίος προσυπέγραφε ακατάπαυστα
όλα τα Μνημόνια και τις αλήστου
μνήμης Πράξεις Νομοθετικού Περιε-
χομένου; Πόσο βοήθησε την Ελλάδα
και τον ελληνικό λαό ο «συμπαθής»
Κάρολος Παπούλιας, που στήριξε την
επίθεση όλων των τελευταίων μνη-
μονιακών κυβερνήσεων στην τσέπη
των Ελλήνων, στη μείωση των δι-
καιωμάτων μας και στη συρρίκνωση
της αξιοπρέπειάς μας; 
Ποιό ανάστημα όρθωσε ο «συμπαθής»
Κάρολος Παπούλιας στην κα Μέρκελ,
που μας επισκέφθηκε δύο φορές, μη
αξιώνοντας από αυτήν άμεσα τις γερ-
μανικές οφειλές προς την Ελλάδα; Η
απάντηση σε όλα είναι, δυστυχώς, αρ-
νητική...
Όποιος λοιπόν και αν προταθεί για
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μην έχετε
καμία ψευδαίσθηση, γιατί δεν πρόκειται
να κάνει απολύτως τίποτα. Αντιθέτως,
με το ισχύον Σύνταγμα και ο νέος Πρό-
εδρος θα είναι ένας πολύ καλός υπάλ-
ληλος της όποιας κυβέρνησης. 
Γι’ αυτό και πιστεύω ότι εάν η ονομαστική
ψηφοφορία για την εκλογή του Προ-
έδρου Δημοκρατίας ήταν μυστική και
όχι φανερή, τότε ο μαγικός αριθμός
τουλάχιστον των 180 βουλευτών θα
είχε σίγουρα επιτευχθεί…
Δεν γνωρίζω τί έγινε τελικά με τη «δό-
ξα», αλλά στην προκειμένη περίπτωση
«το χρήμα πολλοί δεν το μίσησαν και
οι περισσότεροι μάλλον το αγάπη-
σαν»…

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι παρενέργειες της προεδρικής εκλογής
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Συντάγματος, 
η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία,
απαιτούμενου του αριθμού των 200
βουλευτών για τις δύο πρώτες ψηφοφορίες
και των 180 στην τρίτη και τελευταία
απόπειρα εκλογής του Ανωτάτου Άρχοντα
της χώρας.

Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δικηγόρος, Master στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο



H
αβεβαιότητα σχε-
τικά με τις κεφα-
λαιακές ανάγκες
των τραπεζών ενό-

ψει των stress tests τον Οκτώ-
βριο, το πολιτικό σκηνικό που
διαμορφώθηκε σε σχέση με
τη ψήφιση του νομοσχεδίου
για την «μικρή ΔΕΗ», καθώς
και η αναταραχή που προκά-
λεσε στις διεθνείς αγορές η
υπόθεση της πορτογαλικής
τράπεζας Banco Espirito Santo,
δημιούργησαν κλίμα ανησυχίας
στην αγορά. 
Οι ξένοι έχουν μειώσει τις συ-
ναλλαγές τους στο ελληνικό
χρηματιστήριο γιατί:
-Θεωρούν δεδομένο ότι στα
stress tests θα προκύψουν
νέες κεφαλαιακές ανάγκες για
τις τράπεζες.
-Οι ξένοι βλέπουν ότι η πα-
ρούσα Bουλή δεν θα καταφέρει
να εκλέξει Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και για το λόγο αυτό
θα προκηρυχθούν εκλογές.
-Η κατάσταση στα χρηματι-
στήρια έχει ξεφύγει. Οι ώριμες
αγορές βρίσκονται σε ιστορικά

υψηλά, ενώ στις αναδυόμε-
νες....το πάρτι τελείωσε όπως
υποστηρίζει η Credit Suisse. 
-Στις αγορές ομολόγων η
«φούσκα» στα ομόλογα του
Νότου συνεχίζει να… φουσκώ-
νει.
To κλίμα άρχισε να επιδεινώ-
νεται στην αγορά μετά τη δη-
μοσιοποίηση της έκθεσης του
ΔΝΤ, η οποία ήταν αρνητική
για τις τράπεζες, καθώς προσ-
διόριζε κεφαλαιακό έλλειμμα
6 δισ. ευρώ. 
Τα hedge funds του 2012 και
2013, αλλά και ορισμένα που
πρόσφατα τοποθετήθηκαν στις
ελληνικές τράπεζες στο δεύ-
τερο κύμα ανακεφαλαιοποί-
ησης, αποχωρούν από το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο. 

Saxo Bank
«Bullish» για τις μετοχές σε
σχέση με τα ομόλογα εμφανί-
ζεται η Saxo Bank για το γ' τρί-
μηνο. Αναφέρει, ωστόσο, πως
η εικόνα δεν είναι ίδια για όλες
τις αγορές. Τονίζει ότι η Ελλάδα
είναι μεταξύ των ακριβότερων. 

Οι μετοχές συνεχίζουν να απο-
τελούν την καλύτερη επιλογή,
αλλά η εικόνα δεν είναι ενιαία
για όλες, αναφέρει η Saxo
Bank, στις εκτιμήσεις για το
γ΄ τρίμηνο. 
Οι μετοχές θα προσφέρουν
μεγαλύτερες αποδόσεις από
τα ομόλογα, είναι το κεντρικό
συμπέρασμα. Καθώς προχω-
ράμε στο γ' τρίμηνο, οι μετοχές
σε παγκόσμιο επίπεδο παρα-
μένουν ελκυστικές, ωστόσο
έχουν διανύσει πολύ δρόμο
από την κατάρρευση των απο-
τιμήσεων στον απόηχο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Σε επίπεδο χωρών, το μοντέλο
της Saxo εξακολουθεί να αξιο-
λογεί τη Ρωσία, την Κίνα, τη
Νότιο Κορέα, τη Σιγκαπούρη
και την Αυστρία ως τις πέντε
πιο φθηνές αγορές μετοχών
παγκοσμίως, μεταξύ των 44
αγορών μετοχών που παρα-
κολουθεί συνολικά. Οι πιο
ακριβές αγορές μετοχών, αν-
τίθετα, είναι η Ινδία, το Μεξικό,
οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία και
η Ελλάδα, αναφέρει. 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΜΚ
Έρχονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών; 
Μία μερίδα χρηματιστών δηλώνει στο «ΧΡΗΜΑ plus»
με σιγουριά ότι θα υπάρξει και τρίτη ανακεφαλαιοποίησή
τους. 
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν
επιπλέον κεφάλαια 6 δισ. ευρώ. Αυτό αποτελεί το
πιο απαισιόδοξο σενάριο. 
Το καλό σενάριο είναι να προκύψουν περί τα 2-2,5
δισ. ευρώ από τα stress tests της ΕΚΤ. 
Μειώθηκε περαιτέρω η εξάρτηση των ελληνικών
τραπεζών από την ΕΚΤ τον Ιούνιο στα 45 δισ. ευρώ,
από 50,7 δισ. ευρώ το Μάιο. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - BAD BANK
Μία προσεκτική λύση που θα επιτρέψει να κοπεί ο
«γόρδιος δεσμός» των κόκκινων δανείων σχεδιάζουν
από κοινού κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κεντρική τράπεζα
απέκλεισε τη δημιουργία μιας bad bank, στην οποία
θα συγκεντρωνόταν το σύνολο των κόκκινων δανείων
των τραπεζών και απορρίπτει κατηγορηματικά μία
γενική ρύθμιση οφειλών. 
Και αυτό γιατί σε μία τέτοια περίπτωση ο κίνδυνος
για το τραπεζικό σύστημα θα ήταν μεγάλος, καθώς
θα οδηγούσε και τους συνεπείς δανειολήπτες να
σταματήσουν να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων
τους. 
Πάντως, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και τράπεζες συμφωνούν στη συλλογική λύση της
δημιουργίας μιας bad bank, ώστε να αντιμετωπιστούν
τα προβληματικά δάνεια στο ελληνικό banking, που
φθάνουν σε επίπεδο ομίλων τα 84 δισ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 
Ξαναμπαίνει μπροστά η μηχανή των στεγαστικών
δανείων στην Ελλάδα από το επόμενο έτος, σύμφωνα
με ρεπορτάζ του Bloomberg, που επικαλείται παρά-
γοντες της ελληνικής τραπεζικής αγοράς και μάλιστα
προβλέπουν τετραπλασιασμό. Καλύτερα, όμως, να
κρατάμε «μικρό καλάθι». 
Εν τω μεταξύ στο θέμα των κόκκινων δανείων, η
Τρόικα έδωσε το μήνυμα ότι η όποια ρύθμιση απο-
φασιστεί «δεν θα έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών». Άρα οι δανειολήπτες ας
μην περιμένουν και πολλά. 

FORTHNET
Σε μήλον της έριδος, όπως ήταν αναμενόμενο,
φαίνεται ότι εξελίσσεται η Forthnet, καθώς μετά το
ενδιαφέρον που ήδη έχει εκδηλωθεί από τον ΟΤΕ,
στο «παιχνίδι» της διεκδίκησης φαίνεται πως
μπαίνουν και οι Vodafone - Wind. 
Πρόταση εξαγοράς του συνόλου των δραστηριοτήτων
της Forthnet κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες
της αγοράς, η Vodafone και η Wind, οι οποίες
ελέγχουν το 39,5% της εταιρείας. 
Οι κινήσεις από πλευράς Wind - Vodafone αποτελούν
την απάντηση των δύο στην κίνηση του ΟΤΕ να
υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση
της Nova, στο διοικητικό συμβούλιο της Forthnet. 
Από τη στιγμή που ο ΟΤΕ χτύπησε την πόρτα της
Forthnet για να εξαγοράσει την Nova, η Vodafone
ξεκίνησε τις διεργασίες για να παραμείνει στο «παι-
χνίδι» της συνδρομητικής τηλεόρασης. 
Πρόταση ακόμη δεν έχει υποβληθεί από τις Vodafone
- Wind, ωστόσο ήδη οι διεργασίες έχουν προχωρήσει,
ώστε να υπάρξει κίνηση μέσα στις επόμενες μέρες. 
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8 ΔΕΗ: Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας,
από κοινού με την ελβετική εταιρεία ALPIQ
Group, με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, ανα-
κοίνωσε η ΔΕΗ. Στη νέα εταιρεία, η ΔΕΗ
κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η
ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρείας είναι
η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα
1.200.000 βουλγαρικά λέβα ή περίπου
614.000 ευρώ. 
Σε διαδικασία αδειοδότησης από την αντίστοιχη
Ρυθμιστική Αρχή είναι και η άλλη θυγατρική
της ΔΕΗ στην Τουρκία. Η αγορά ηλεκτρισμού

της Τουρκίας παρουσιάζει έλλειμμα, λόγω
της ραγδαίας αύξησης των αναγκών της. 
8 ΕΛΤΕΧ - ΑΝΕΜΟΣ: Την επιτυχή ολοκλή-
ρωση της δημόσιας εγγραφής για την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της
εταιρείας Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος Α.Ε.
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε
η Ελλάκτωρ Α.Ε. 
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 11 Ιουλίου
2014 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά
20.667.000 νέων κοινών ονομαστικών με-
τοχών της ΕΛΤΕΧ Άνεμος με τιμή διάθεσης
που καθορίστηκε σε 1,70 ευρώ ανά νέα

Σοφο...
κλέουσα

HSBC: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ               

Σύμφωνα με την
HSBC, το πολιτικό
ρίσκο θα 
μπορούσε να
αποσταθεροποιήσει
το ελληνικό
χρηματιστήριο,
εάν το Μάρτιο του
2015 η ελληνική
κυβέρνηση δεν
κατορθώσει να
εκλέξει Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

Γιατί οι ξένοι μειώνουν τη        
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HSBC
«Overweight» για την Ελλάδα
δηλώνει εκ νέου η HSBC. 
«Σε ό,τι αφορά τη μακροοικο-
νομική της κατάσταση, η Ελλάδα
μοιάζει ελκυστική», σχολιάζουν
οι αναλυτές της βρετανικής
επενδυτικής τράπεζας, σε νέα,
ειδική έκθεσή τους, υπό τον
τίτλο «Margin of recovery». 
Σύμφωνα με την HSBC, η προ-
σπάθεια σταθεροποίησης της
ελληνικής οικονομίας συνε-
χίζεται και τα εταιρικά αποτε-
λέσματα ισχυροποιούνται. 
«Εάν θέλετε να επενδύσετε
σε χώρα που κινείται σε ένα
περιβάλλον χαμηλών επιτο-
κίων, η Ελλάδα συνιστά έναν
φυσικό υποψήφιο», επισημαί-
νουν οι αναλυτές της HSBC. 
Σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρη-
ματιστήριο και τις ελληνικές
μετοχές, η τράπεζα δίνει σύ-
σταση «overweight». 
Σύμφωνα με τους αναλυτές
της βρετανικής τράπεζας, το
πολιτικό ρίσκο θα μπορούσε
να αποσταθεροποιήσει το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο. 
Εάν το Μάρτιο του 2015 η ελ-
ληνική κυβέρνηση δεν κατορ-
θώσει να εκλέξει Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τότε η Ελλάδα
θα οδηγηθεί σε πρόωρες βου-
λευτικές εκλογές. 

Credit Suisse:
«Underweight» 
για την Ελλάδα 
«Underweight» δηλώνει για
την Ελλάδα η Credit Suisse,
μέσω νέας έκθεσής της. 
Αποτιμώντας τις τρέχουσες
εξελίξεις για το σύνολο των

αναδυόμενων αγορών, η ελ-
βετική τράπεζα διατυπώνει τα
κάτωθι συμπεράσματα:
3Το μακροοικονομικό τοπίο

σε διεθνές επίπεδο δεν εγ-
γυάται περαιτέρω άνοδο των
μετοχών των αναδυόμενων
αγορών.

3Τα εταιρικά κέρδη στις ανα-
δυόμενες αγορές συνεχίζουν
να υποχωρούν.

3Οι οικονομικές εκπλήξεις
σε ανεπτυγμένο κόσμο και
αναδυόμενες αγορές έχουν
ήδη αποτιμηθεί.

3Η πορεία της βιομηχανικής
παραγωγής στις ΗΠΑ συνε-
χίζει να έχει αντίκτυπο στις
αναδυόμενες αγορές.

3Οι αποφάσεις που έλαβε η
ΕΚΤ, στις 5 Ιουνίου, για τη
λήψη νέων μέτρων έχουν
θετικό αντίκτυπο στις ανα-
δυόμενες αγορές, κυρίως

μάλιστα στις ευρωπαϊκές
αναδυόμενες αγορές.

3Οι αναδυόμενες αγορές εμ-
φανίζονται, πλέον, λιγότερο
ευάλωτες απ’ ότι πριν από
λίγο καιρό.

3Η διάθεση των hedge funds
για επενδύσεις στις ανα-
δυόμενες αγορές είναι αυ-
ξημένη.

3Οι αναλυτές συνεχίζουν να
δηλώνουν επιφυλακτικοί για
τις αναδυόμενες αγορές.

Eιδικότερα, η Credit Suisse
δηλώνει «overweight» για
Κορέα και Ινδία και «under-
weight» για Ελλάδα, Μεξικό,
Ρωσία και Ν. Αφρική. 

JP Morgan: Μακριά
από την περιφέρεια
Την έξοδό της από τις μετοχές
της ευρωπαϊκής περιφέρειας
ανακοινώνει η JP Morgan,

λόγω των ισχυρών κραδασμών
που προκάλεσε την περασμένη
εβδομάδα στις διεθνείς αγορές
η πορτογαλική Banco Espirito
Santo. 
«Οι εξελίξεις στην Πορτογαλία
δικαιολογούν την έξοδό μας
από τις μετοχές της περιφέ-
ρειας», σχολιάζουν οι αναλυτές
της αμερικανικής επενδυτικής
τράπεζας. 
Όπως επισημαίνει η JP Morgan,
όλη την περασμένη εβδομάδα
οι μετοχές της ευρωπαϊκής πε-
ριφέρειας δέχθηκαν μεγάλες
πιέσεις, κυρίως μάλιστα οι τρα-
πεζικές μετοχές. Όλα αυτά,
λόγω των ραγδαίων εξελίξεων
που σημειώθηκαν στην Πορ-
τογαλία. 
«Το κλίμα παραμένει αρνητικό
για τις ευρωπαϊκές τράπεζες»,
υποστηρίζουν οι αναλυτές της
αμερικανικής τράπεζας.

μετοχή για το σύνολο της δημόσιας προσφοράς.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν
από τη δημόσια προσφορά ανέρχονται σε
35.133.900 ευρώ. 
«Η εισαγωγή της εταιρείας στην κύρια αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί το
πρώτο IPO μετά από πολλά χρόνια και πραγ-
ματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οι-
κονομικό περιβάλλον», επισημαίνει σε ανα-
κοίνωσή της η Ελλάκτωρ. 
8 AEGEAN: Αύξηση 21% παρουσίασε η
συνολική επιβατική κίνηση της AEGEAN και
της Olympic Air τον Ιούνιο, φθάνοντας τους

1.085.210 επιβάτες. Είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία της εταιρείας που η μηνιαία επι-
βατική κίνηση ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο
επιβάτες. 
«Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία
στην Ευρώπη για το 2014» είναι η Aegean,
σύμφωνα με τα βραβεία «Skytrax World
Airline Awards». 
8 ΔΡΟΜΕΑΣ: Σε κατακύρωση διαγωνισμού
υπέρ της εταιρείας Δρομέας προέβη ο γερ-

μανικός στρατός, για την προμήθεια επίπλων
αξίας 2 εκατ. ευρώ. Η σχετική σύμβαση προ-
έκυψε μετά τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού,
που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Προμηθειών
του Γερμανικού Στρατού. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για
έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις
προδιαγραφές της Ε.Ε., τα οποία παράγονται
εξ ολοκλήρου από τη Δρομέας στις εγκα-
ταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. 

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ - BARCLAYS
Τα βασικά στοιχεία για την ανάκαμψη των ελληνικών
τραπεζών παραμένουν, παρά την αναταραχή στις
αγορές στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, αναφέρει
σε τελευταία ανάλυσή της η Barclays. 
Όπως επισημαίνει, μετά από το ταξίδι των αναλυτών
της στην Αθήνα για να συναντηθεί με τις διοικήσεις
των ελληνικών τραπεζών, «επιβεβαιώθηκε» η
άποψή μας ότι τα βασικά στοιχεία της λειτουργικής
ανάκαμψης παραμένουν ανέπαφα. Οι δηλώσεις για
τα κεφάλαια και τα stress tests της ΕΚΤ είναι ισχυρές.
Οι προοπτικές για τα περιθώρια των καθαρών
επιτοκίων μοιάζουν ισχυρότερα, οι νομοθετικές αλ-
λαγές θα βοηθήσουν την αντιμετώπιση των NPLs,
ενώ η Eurobank ετοιμάζεται για την πώληση δανειακών
χαρτοφυλακίων της που δεν ανήκουν στον πυρήνα
των δραστηριοτήτων. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια
παραμένουν σε καλή κατάσταση με περαιτέρω μείωση
των επιτοκίων καταθέσεων και του κόστους χρημα-
τοδότησης χονδρικής, χαλαρώνοντας διάβρωση των
καθαρών εσόδων από τόκους από τη δημιουργία
νέων NPLs και ομαλοποιώντας σημαντικά τις πιέσεις
στα περιθώρια χορήγησης δανείων. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - HSBC
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αυξήσεων κε-
φαλαίου, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι
επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, σύμφωνα με την
HSBC. Μάλιστα, διαθέτουν από τους υψηλότερους
δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο σύνολο της
Ευρώπης. Οι ελληνικές τράπεζες όχι μόνο εναρμο-
νίστηκαν με τις κεφαλαιακές ανάγκες που επέδειξε
η διαγνωστική μελέτη της Blackrock, αλλά διαθέτουν
πλέον και ένα αξιοσημείωτο κεφαλαιακό μαξιλάρι
ενόψει των πανευρωπαϊκών stress tests της ΕΚΤ. 
Ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος για τις ελληνικές
τράπεζες και αυτός είναι ο κίνδυνος της ρευστότητας
(liquidity risk).

EUROBANK
Ικανοποιημένος από την επένδυση στην Eurobank
δήλωσε ο διάσημος Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής
Wilbur Ross, που συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της και αποτελεί έναν από τους μεγαλύ-
τερους μετόχους της. Η Deutsche Bank ξεκινά
κάλυψη για την Eurobank με τιμή-στόχο τα 0,60
ευρώ ανά μετοχή και σύσταση «buy». H D.B. αναφέρει
πως προβλέπει «ισχυρές θετικές τάσεις» σε σχέση
με την ανάπτυξη των εσόδων, την περικοπή κόστους
και τα πιστωτικά ρίσκα, τα οποία θα δουν την Eurobank
να επιστρέφει στην κερδοφορία το 2015, ενώ εκτιμά
πως η συγκεντρωμένη δομή του τραπεζικού κλάδου
θα προστατέψει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της
τράπεζας. Η Eurobank θα εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης
των εσόδων της τάξης του 14% ετησίως μέχρι το
2018, αναφέρει ακόμη η έκθεση της D.B. Τα καθαρά
έσοδα από τόκους θα επωφεληθούν της υποχώρησης
του κόστους χρηματοδότησης, ενώ οι αμοιβές θα
ενισχυθούν από την αυξημένη συναλλακτική και
συμβουλευτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Pi-
raeus Securities, η Eurobank θα επιστρέψει στην
κερδοφορία το 2015. 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». Τα «κλειδιά» γι’ αυτήν την
εξέλιξη θα είναι η αύξηση του περιθωρίου επιτοκιακού
κέρδους και η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του
λειτουργικού κόστους.

             ΡΙΣΚΟΥ - SAXO BANK: ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

         συμμετοχή τους στο Χ.Α.
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71.417.100 449,93 2,32 7,74 - 27/06/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 6,300 5,00% 4.158.726 6,700 5,960 2,647 7,537
11.178.000 10,06 0,59 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,900 5,51% 2.930 0,929 0,880 0,792 1,070
13.000.000 3,86 0,16 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,297 10,00% 920 0,297 0,270 0,100 0,300
25.000.000 4,70 0,22 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,188 -5,53% 52.536 0,200 0,188 0,185 0,506
22.016.250 6,56 0,09 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,298 3,11% 5.447 0,300 0,288 0,283 0,641

417.608 9,35 0,83 - 0,80 29/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 22,400 0,00% 0 22,400 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 4,51 0,20 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,240 5,26% 4 0,240 0,228 0,185 0,312
23.986.500 13,79 0,31 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,575 -12,75% 6.551 0,641 0,575 0,575 0,873

4.968.600 3,88 0,26 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,780 0,00% 0 0,780 0,780 0,517 0,980
6.325.000 6,33 0,53 - 0,18 02/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,000 1,52% 2.033 1,030 1,000 0,525 1,540

77.376.446 1,24 0,14 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,016 0,00% 124.010 0,018 0,016 0,016 0,055
14.076.360 4,29 0,27 - 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,305 23,48% 895 0,305 0,271 0,225 0,419

8.418.750 45,46 0,89 85,38 0,29 05/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚΕ (ΚΑ) * ΠΡΕΖΤ 5,400 0,00% 0 5,400 5,400 5,400 7,200
94.462.368 330,62 0,70 - 08/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,500 2,34% 637.128 3,580 3,380 1,818 4,170
24.060.000 8,66 0,38 13,68 0,02 07/07/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,360 -1,37% 9.420 0,360 0,360 0,324 0,455
15.000.000 33,00 2,11 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 2,200 0,00% 0 2,200 2,200 1,610 4,200

232.000.000 2.482,40 0,46 - 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 10,700 2,88% 975.342 10,700 10,240 5,980 12,590
34.720.000 10,31 0,33 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,297 28,57% 278.084 0,297 0,229 0,229 0,608
13.673.200 4,88 0,51 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,357 9,85% 308 0,357 0,300 0,219 0,442

3.533.149.631 9.080,19 - 20/05/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 2,570 5,76% 24.054.607 2,600 2,470 2,110 4,700
27.848.000 9,41 0,40 18,96 0,14 0,00 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,338 5,63% 30.411 0,338 0,308 0,300 0,466
11.250.000 6,92 0,32 15,34 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,615 2,50% 17.116 0,620 0,610 0,414 0,916
36.748.909 19,92 0,25 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,542 -9,52% 29.248 0,582 0,542 0,542 1,100
18.435.000 14,47 0,21 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,785 -1,75% 3.520 0,805 0,785 0,606 0,980

124.100.815 209,73 0,38 - 0,08 30/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,690 0,60% 19.665 1,720 1,660 1,660 2,130
13.230.000 7,53 0,48 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,569 1,61% 20.473 0,569 0,550 0,467 0,679
31.734.530 11,33 0,65 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,357 -4,03% 31.303 0,440 0,330 0,256 0,660
23.828.130 28,83 0,65 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,210 0,00% 0 1,210 1,210 0,779 1,500

177.001.313 688,54 0,77 - 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,890 5,14% 419.761 3,950 3,700 1,940 4,250
19.864.886 275,53 0,34 0,27 0,54 0,67 05/03/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 13,870 -0,07% 10.430 13,930 13,620 12,200 16,950
29.546.360 41,36 0,50 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,400 -2,10% 17.070 1,420 1,370 1,320 1,940

305.635.185 1.732,95 0,83 - 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 5,670 3,47% 598.231 5,710 5,390 5,140 9,600
65.368.563 506,61 2,87 15,77 0,09 - 16/07/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 7,750 3,35% 932.763 7,840 7,684 5,376 9,264
26.730.187 29,14 0,68 8,32 0,05 23/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,090 -2,68% 21.911 1,120 1,090 1,030 1,370
14.050.971 26,56 0,49 34,79 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,890 -3,08% 8.750 1,950 1,840 1,350 2,000
52.067.296 12,18 0,54 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,234 -0,85% 206.415 0,259 0,234 0,234 0,353
30.009.210 7,35 0,82 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,245 -1,21% 2.850 0,245 0,240 0,163 0,466
36.300.000 158,99 1,11 12,16 0,16 0,12 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 4,380 2,10% 39.091 4,380 4,250 4,250 6,400

106.500.000 990,45 1,04 12,67 0,15 0,36 05/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 9,300 -3,02% 180.740 9,600 9,300 5,590 9,950
27.503.677 36,58 0,64 3,84 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,330 2,31% 1.306 1,330 1,290 1,050 1,630

7.959.900 18,79 5,82 44,19 10/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 2,360 -4,45% 24.182 2,510 2,360 2,030 3,039
53.155.053 63,25 0,65 14,79 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,190 10,19% 51.345 1,190 1,130 0,880 1,950
86.735.980 63,14 0,68 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,728 -3,83% 1.261.684 0,755 0,719 0,534 0,919
28.580.100 44,87 1,51 11,34 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,570 -0,63% 25.780 1,600 1,570 1,352 1,800

9.000.000 4,98 0,85 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,553 -18,91% 120 0,682 0,553 0,269 0,789
8.298.467 6,38 0,44 5,44 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,769 9,86% 18 0,769 0,700 0,560 0,888

11.233.200 3,92 0,29 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,349 -3,06% 350 0,349 0,349 0,268 0,435
158.961.721 300,44 1,12 - 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 1,890 0,00% 618.618 2,000 1,890 1,320 2,470

7.500.000 13,88 0,93 10,75 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,850 1,09% 4.886 1,860 1,840 1,477 1,937
9.742.920 15,69 0,44 - 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,610 0,00% 0 1,610 1,610 1,100 1,780

14.679.792 52,85 0,58 12,35 0,05 24/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,600 10,09% 860 3,600 3,330 3,110 4,900
3.300.689 5,94 0,73 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 1,800 9,76% 5.807 1,820 1,660 1,530 2,410
6.700.000 12,06 0,76 11,22 0,16 29/05/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΚΕΠΕΝ 1,800 -2,70% 157 1,850 1,800 0,778 2,500

40.219.218 24,94 0,43 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,620 -2,36% 6.671 0,635 0,599 0,584 0,777
11.510.102 3,10 0,31 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,269 -8,50% 260 0,294 0,269 0,252 0,408
21.224.340 4,03 0,20 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,190 -15,93% 4.658 0,226 0,190 0,190 0,359
13.586.500 47,01 2,48 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,460 8,12% 4.127 3,520 3,200 2,950 3,683
29.480.000 11,79 0,27 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,400 4,99% 138.782 0,400 0,392 0,381 0,739
33.065.136 56,87 1,60 11,11 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,720 2,99% 70.904 1,750 1,700 1,660 2,250
15.804.800 6,16 0,25 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,390 -7,36% 600 0,421 0,390 0,260 0,575

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 57,27 1,31 5,10 30/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 2,340 6,36% 11.048 2,350 2,200 0,629 2,540

7.595.160 5,23 0,25 7,68 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,688 4,56% 20 0,688 0,650 0,600 1,060
21.364.000 405,92 5,11 - 05/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 19,000 1,23% 1.813 19,000 18,750 16,600 19,500

5.939.268 8,31 0,76 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 1,400 0,00% 0 1,400 1,400 0,508 1,400
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% 707 0,230 0,219 0,178 0,274

17.125.062 53,43 0,61 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 3,120 18,18% 1.911 3,120 2,510 2,400 3,120
9.819.370 3,09 0,33 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,315 -18,81% 2.561 0,388 0,315 0,235 0,488

51.950.600 644,19 1,49 7,03 0,25 0,30 20/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 12,400 1,64% 90.542 12,580 12,200 9,740 14,290
11.700.000 3,63 0,43 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,310 2,99% 38.263 0,331 0,301 0,291 0,452

110.782.980 863,00 1,66 - 0,30 0,20 26/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 7,790 0,39% 263.067 7,990 7,750 6,400 10,270
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32.188.050 9,01 0,21 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,280 0,00% 0 0,280 0,280 0,137 0,465
4.588.137 7,71 0,18 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,680 -0,59% 9.251 1,840 1,590 1,260 2,000

15.842.391 4,58 0,14 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,289 9,89% 1.000 0,289 0,263 0,241 0,621
116.915.862 713,19 0,83 30,62 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 6,100 2,18% 561.065 6,180 5,880 3,950 7,240

6.340.000 5,38 0,32 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,849 0,00% 0 0,849 0,849 0,530 1,620
23.935.280 3,83 0,34 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,160 -13,51% 150 0,160 0,130 0,130 0,378
63.697.153 13,69 0,21 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,215 0,00% 36.432 0,220 0,212 0,200 0,490

3.873.120 3,49 0,18 - 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 0,900 0,00% 0 0,900 0,900 0,900 1,970
34.986.430 4,02 0,22 2,55 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,115 0,00% 0 0,115 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
10.080.000 297,36 2,00 16,35 1,50 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 29,500 3,87% 4.836 29,500 28,980 22,000 29,700
25.000.000 426,50 2,57 53,01 0,05 0,12 17/07/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 17,060 -2,51% 26.288 17,480 17,060 15,580 19,900

319.000.000 3.796,10 3,37 26,90 0,57 0,25 27/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 11,900 -0,83% 2.142.183 12,450 11,900 5,840 13,630
490.150.389 5.254,41 2,74 11,94 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 10,720 3,08% 4.033.070 10,720 10,500 5,740 13,180

4.971.466 1,25 0,28 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,252 0,00% 0 0,252 0,252 0,242 0,605
50.797.369 27,94 1,46 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,550 -6,78% 69.983 0,580 0,548 0,475 0,706

6.101.979.715 9.946,23 0,98 1,79 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,630 8,67% 31.973.217 1,630 1,520 0,890 2,090
7.070.400 14,14 0,46 22,85 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 2,000 -0,99% 4.842 2,060 2,000 1,400 2,340

22.080.000 158,09 2,06 11,05 0,12 0,20 21/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 7,160 4,53% 26.116 7,200 7,000 4,990 7,900
45.094.620 49,60 0,44 19,93 0,03 0,05 28/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,100 0,92% 31.529 1,130 1,100 1,090 1,410
27.379.200 150,59 1,04 11,71 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,500 3,38% 10.942 5,530 5,400 4,532 5,530
22.280.000 14,21 1,05 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,638 -0,16% 4.917 0,659 0,600 0,440 1,180
34.770.982 259,04 1,68 31,15 0,30 17/01/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 7,450 2,76% 42.620 7,450 7,000 4,620 8,050

4.181.450 4,31 0,80 - 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 1,030 0,00% 0 1,030 1,030 0,657 1,140
96.243.908 135,70 0,45 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,410 -2,76% 104.954 1,460 1,410 1,400 2,210
28.438.268 8,36 0,51 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * ΣΠΥΡ 0,294 1,73% 600 0,300 0,294 0,260 0,376

124.170.201 175,08 1,12 - 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,410 -0,70% 133.343 1,460 1,410 1,410 2,300
109.314.400 411,02 1,21 - 09/07/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,760 0,00% 109.152 3,830 3,760 2,485 4,680

33.125.000 59,96 0,24 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,810 0,00% 48.100 1,810 1,790 1,210 2,150
77.063.568 1.803,29 1,40 - 0,10 25/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 23,400 6,36% 300.935 23,400 21,710 12,350 26,680

7.568.960 75,69 0,60 - 0,10 25/06/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 10,000 -0,30% 3.476 10,030 9,900 6,400 10,250
305.732.436 94,17 0,56 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,308 0,65% 316.995 0,309 0,307 0,306 0,495

10.203.575 3,80 0,26 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,372 0,00% 0 0,372 0,372 0,103 0,399
8.340.750 3,98 0,16 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,477 -18,88% 89 0,588 0,477 0,334 0,830

101.279.627 56,41 1,10 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,557 0,91% 69.530 0,557 0,540 0,510 0,980
4.034.950 0,84 0,25 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,209 -1,42% 63.310 0,234 0,209 0,115 0,340

26.252.040 8,27 0,44 18,91 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,315 1,94% 56.554 0,325 0,305 0,243 0,405
12.769.059.858 8.312,66 0,86 1,48 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,651 4,83% 70.906.690 0,651 0,617 0,398 0,760

1.041.560.993 134,36 0,33 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,129 -0,77% 2.292.656 0,132 0,128 0,120 0,310
45.457.464 13,86 1,29 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,305 5,17% 1.863 0,305 0,280 0,191 0,376
12.120.000 110,90 0,73 16,99 0,36 22/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 9,150 1,67% 1.085 9,150 9,090 5,354 11,200
15.816.009 9,05 0,62 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,572 -1,89% 1.380 0,580 0,570 0,419 0,666

101.123.806 24,88 0,53 10,15 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,246 -2,77% 107.967 0,251 0,242 0,184 0,389
367.690.225 6.537,53 - 0,35 09/07/14 ΜΕΡΙΣΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) * ΕΕΕ 17,780 6,98% 223.255 17,780 16,990 16,350 23,668

9.907.500 1,88 0,63 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,190 -2,56% 4.940 0,209 0,190 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% 1.315.378 0,700 0,700 0,456 0,701

14.707.876.542 5.206,59 0,46 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,354 1,14% 94.073.505 0,359 0,350 0,326 0,834
101.260.000 949,82 1,09 - 0,18 17/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 9,380 3,76% 1.248.515 9,820 9,010 5,326 9,820

52.800.154 89,76 2,91 24,67 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 1,700 4,29% 72.730 1,700 1,650 0,498 1,700
11.720.024 34,81 0,79 14,99 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,970 1,71% 764 2,970 2,930 2,661 4,127
66.948.210 2.110,21 2,62 22,22 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 31,520 -1,38% 212.595 31,520 30,990 16,000 34,400
50.992.322 265,16 1,57 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 5,200 0,19% 310.731 5,250 5,200 2,260 5,900
50.593.832 177,08 2,05 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 3,500 -0,85% 92.572 3,650 3,500 3,010 6,410
20.578.374 34,57 0,45 16,84 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,680 3,70% 17.900 1,680 1,660 1,120 1,730

133.025.996 85,93 0,35 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,646 -0,62% 179.956 0,655 0,646 0,364 0,880
23.154.250 19,98 0,32 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,863 1,17% 13.277 0,870 0,849 0,663 1,290
77.654.850 113,38 0,48 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,460 2,10% 36.340 1,470 1,430 1,400 2,000

136.059.759 1.496,66 2,34 20,22 05/03/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 11,000 0,92% 2.481.537 11,050 10,730 7,039 14,400
23.648.700 55,10 0,69 62,31 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 2,330 1,75% 11.915 2,330 2,220 1,460 2,510
79.706.464 382,59 0,94 - 23/06/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 4,800 3,67% 93.887 4,800 4,730 3,210 6,304

4.740.000 1,80 0,26 51,17 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,380 0,00% 3.500 0,380 0,380 0,330 0,798
770.376.618 348,98 0,24 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,453 3,19% 3.227.745 0,456 0,444 0,264 0,560

468.700 1,92 0,11 20,01 0,47 27/02/14 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,100 2,50% 659 4,100 4,000 3,520 4,700
10.500.000 12,92 0,41 - 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,230 0,00% 170 1,230 1,230 1,110 1,383
14.074.000 28,01 0,66 - 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,990 1,53% 18.038 2,000 1,980 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 56,99 2,93 48,62 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 4,590 1,10% 19.409 4,610 4,580 2,820 4,640

6.132.500 13,06 0,56 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,130 -3,18% 6.047 2,200 2,130 2,050 2,510
3.953.090 3,79 1,77 4,96 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,959 0,95% 3.017 0,970 0,925 0,644 1,130

11.812.193 9,95 0,66 15,33 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,842 -0,47% 5.768 0,847 0,830 0,814 1,090
27.345.120 18,18 2,98 - 26/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,665 3,26% 60.501 0,665 0,654 0,225 0,738
11.962.443 59,09 0,42 - 12/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 4,940 0,82% 1.218 5,000 4,820 3,247 6,372
57.434.884 31,53 0,33 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,549 5,58% 5.632 0,549 0,515 0,465 0,718

6.456.530 9,49 0,73 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,470 -5,77% 503 1,560 1,470 1,250 2,190
54.888.240 57,08 0,72 - 0,10 0,09 25/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 1,040 4,00% 54.650 1,040 1,020 0,716 1,310
15.627.315 4,22 0,35 - 20/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,270 -2,53% 59.249 0,270 0,255 0,222 0,400

219.611.308 922,37 - - 14/02/14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ΒΙΟ 4,200 -0,94% 391.631 4,220 4,130 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 )

245.748.459 180,38 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 0,734 9,23% 1.911.974 0,737 0,661 0,540 1,840
843.640.590 749,15 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 0,888 1,49% 2.520.749 0,906 0,879 0,375 1,110

1.143.803.533 1.875,84 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,640 6,49% 6.871.163 1,670 1,570 0,650 2,100
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ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ
Είναι αειθαλής αρωματικός θάμνος. Ευδοκιμεί σε θερμό κλίμα,
σε πεδινές και ορεινές περιοχές, σε ποτιστικά και ξηρικά εδάφη,
εκτός από τα βαριά μη στραγγιζόμενα.
Πολλαπλασιάζεται: Με μοσχεύματα 10 εκ. και παραφυά-
δες.
Φύτευση: Γίνεται σε γραμμές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους
1 μέτρο με το χέρι ή με καπνοφυτευτικές μηχανές. Καλύτερη
εποχή για τη φύτευση είναι οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος
ή ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος.

Συγκομιδή: Γίνεται όταν το φυτό βρί-
σκεται σε πλήρη άνθηση κατά την
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου.

Απόδοση: Αρχίζει τον τρίτο χρόνο
από τη φύτευση, με μέση χλωρή στρεμ-

ματική απόδοση που κυμαίνεται από 1.500
έως 2.000 κιλά. Είναι άριστο μελισσοτροφικό

φυτό, ενώ χρησιμοποιείται στη μαγειρική και στην
παραγωγή αιθέριων ελαίων.

ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ
Καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό. Αντέχει το ψύχος, τη
ζέστη, αλλά και την ξηρασία. Σπέρνεται το φθινόπωρο
(Οκτώβριο, Νοέμβριο) ή το Μάρτιο, με το χέρι ή με μηχανές. 
Η συγκομιδή γίνεται τον Ιούνιο, με την
απόδοση ανά στρέμμα να φτάνει
τα 100 κιλά. Χρησιμοποιείται
στη μαγειρική, την αρωμα-
τοποιία και για την παραγωγή
αιθέριων ελαίων. 

ΔΙΚΤΑΜΟ
Είναι πολυετές ενδημικό φυτό, που αυτοφύεται
στην Κρήτη. Συναντάται σε άγονες περιοχές
και σε κλίμα ήπιο μεσογειακό.
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρους, μοσχεύματα
και παραφυάδες.
Φύτευση: Γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη,
σε γραμμές που απέχουν 50-60 εκ., ενώ οι
αποστάσεις των φυτών μεταξύ τους πρέπει
να είναι 30-40 εκ. 
Συγκομιδή: 2-4 φορές το χρόνο κατά το
στάδιο της άνθησης. Η ξήρανση γίνεται
σε σκιά. Η απόδοση ανά στρέμμα μπορεί
να φτάσει συνολικά τα 600 κιλά. Χρησιμοποιείται
στην ποτοποιία (για βερμούτ, μαρτίνι και καμπάρι), αλλά και ως
αφέψημα.

ΚΑΠΑΡΗ
Είναι πολυετής θάμνος. Στην Ελλάδα φυτεύεται σε πολλές περιοχές
βραχώδεις και πετρώδεις και κυρίως σε νησιά.
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο σε σπορείο και μοσχεύματα. Η
μεταφύτευση γίνεται σε χωράφι καλά οργανωμένο και σε αποστάσεις
μεταξύ των γραμμών που φτάνουν τα 2,5 μέτρα. Αρχίζει να αποδίδει
σε τρία χρόνια, με την καρποφορία να διαρκεί από το Μάιο έως
τον Αύγουστο. Ετησίως γίνονται 9-
12 συλλογές και διαχωρισμός
των μπουμπουκιών
ανάλογα με το μέ-
γεθος. Χρησιμοποι-
είται κυρίως στη μα-
γειρική.

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ
Είναι ετήσιο ποώδες φυτό. Ευδοκιμεί σε περιοχές με
ηπειρωτικό ή εύκρατο κλίμα, όπου το κρύο δεν είναι πολύ
έντονο. Εάν προκειται για ξηρική καλλιέργεια, καταλληλότερες
θεωρούνται οι περιοχές με βροχοπτώσεις Μάιο και Ιούνιο. 
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο πεταχτά με το χέρι ή με
μηχανή. Η μηχανική σπορά γίνεται σε γραμμές που απέχουν
μεταξύ τους 40-70 εκατοστά. Επίσης, πολλαπλασιάζεται
με μοσχεύματα. Καλύτερη περίοδος σποράς είναι οι μήνες
Μάρτιος και Απρίλιος.
Συγκομιδή:Γίνεται τον Ιούλιο με το χέρι ή με χορτοκοπτικές

μηχανές και ακολουθεί ξήρανση και αλωνισμός. Η
απόδοση για τα ξηρικά χωράφια φτάνει

τα 60-70 κιλά και για αρδευόμενες
εκτάσεις τα 100-120 κιλά το στρέμ-

μα. Ο καρπός του χρησιμο-
ποιείται για την παρασκευή

ούζου, τσίπουρου και αι-
θέριων ελαίων.

ΔΑΦΝΗ
Είναι αειθαλές μικρό δέντρο ή θάμνος, που αυτοφύεται σε πολλές
περιοχές της χώρας. Αναπτύσσεται σε παραθαλάσσια μέρη και
νησιά, ενώ ευδοκιμεί σε ασβεστολιθικά και καλά αρδευόμενα
εδάφη. 
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο και μοσχεύματα. 
Συγκομιδή: Τα φύλλα συλλέγονται τον Αύγουστο
και το Σεπτέμβριο με κλάδεμα των κορυφών
των βλαστών. Ακολουθεί η αποφύλλωση και
η ξήρανση.
Χρησιμοποιείται στη μαγειρική, την κονσερ-
βοποιία ψαριών και κρεάτων, ενώ το αιθέριο
έλαιο στην αρωματοποιία και τη σαπωνοποιία.

ΘΥΜΑΡΙ
Είναι ανθεκτικός πολυετής θάμνος. Ευδοκιμεί σε θερμές και
ψυχρές περιοχές, ενώ προτιμά τις ξερικές εκτάσεις. Στις
αρδευόμενες εκτάσεις παράγονται μεν ποσότητες, αλλά είναι
σε βάρος της ποιότητας.
Πολλαπλασιάζεται: Με σπόρο σε σπορείο, μοσχεύματα και
παραφυάδες. Η μεταφύτευση από τα σπορεία του Αυγούστου
γίνεται τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, ενώ από τα σπορεία του
φθινοπώρου την άνοιξη. Η καλύτερη εποχή για τη φύτευση
είναι το φθινόπωρο και γίνεται με το χέρι ή με καπνοφυτευτικές
μηχανές, σε γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 50-60 εκατο-
στά.
Συγκομιδή:Η καλύτερη φάση είναι αυτή της πλήρους άνθησης,
δηλαδή τον Ιούνιο. Η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται
χλωρό από 700 έως 800 κιλά. Επίσης, μπορεί να γίνει και συμ-
πληρωματική κοπή τον Αύγουστο.
Χρησιμοποιείται στη μαγειρική,
τη βιομηχανία τροφίμων
και για την παραγωγή αι-
θέριων ελαίων. 

ΓΙΑΣΕΜΙ
Είναι πολυετής αναρριχώμενος θάμνος, συνήθως αειθαλής, αλλά και φυλλοβόλος.
Πολλαπλασιάζεται: Με μοσχεύματα, τα οποία φυτεύονται το φθινόπωρο ή αργά την άνοιξη στην ύπαιθρο
και όλο το χρόνο στα θερμοκήπια.
Φύτευση: Τα ένριζα μοσχεύματα φυτεύονται στο χωράφι το φθινόπωρο και την άνοιξη, σε γραμμές που
απέχουν μεταξύ τους 1,5-2 μέτρα, με τα φυτά να απέχουν το ένα από το άλλο 1-1,5 μ. Απαιτούνται κατά
μέσο όρο 500 φυτά ανά στρέμμα. Για τη λίπανση χρησιμοποιούμε φωσφορική αμμωνία και κάλιο.
Συγκομιδή: Αρχίζει τον Ιούνιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Η πλήρης παραγωγή αρχίζει μετά το τρίτο έτος
από τη φύτευση, με στρεμματική απόδοση στα 350 κιλά. Καλλιεργείται για το αιθέριο έλαιο, που χρησιμοποιείται
στην αρωματοποιία. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Είναι ετήσιο ποώδες φυτό.
Ευδοκιμεί: Σε θερμές και ψυχρές περιοχές, με καταλληλότερες
αυτές που έχουν εύκρατο κλίμα, με ήπιο χειμώνα και δροσερό
καλοκαίρι.
Καλλιεργείται:Σε εδάφη, τα οποία είναι μέσης συστάσεως,
βαθειά αρδευόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία.
Πολλαπλασιάζεται:Με σπόρο ή σπορείο νωρίς την άνοιξη.
Μπορεί όμως και νωρίτερα, σε συνθήκες θερμοκηπίου.
Όταν πρόκειται για σπόρους απευθείας στο χωράφι, αυτό
γίνεται το Μάρτιο. Επίσης, πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα,
τα οποία φυτεύονται το φθινόπωρό ή αργά την άνοιξη. Στα
θερμοκήπια μπορεί να φυτευτεί όλο το χρόνο. Πολλαπλασιασμός
μπορεί να γίνει με καταβολάδες και εμβολισμό.
Φύτευση: Μεταφυτεύεται στο χωράφι όταν τα φυτά του
σπορείου είναι 10 εκ., από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα

Μαΐου. Οι γραμμές πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
40-50 εκ. και τα φυτά μεταξύ τους 30-40 εκ. Η

φύτευση μπορεί να γίνει με το χέρι ή
με καπνοφυτευτικές μηχανές. Το χωράφι

θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα
και να ενισχυθεί με φωσφορική αμ-

μωνία. 
Συγκομιδή: Ο βασιλικός έχει μεγάλη

αναβλάστηση, οπότε έχουμε πολλές
συγκομιδές στο στάδιο της πλήρους
άνθησης.

Χρήσιµες πληροφορίες

για συγκεκριµένα φυτά 

 Δυναμικός κλάδος με προοπτικές
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Το βλέμμα ταξιδεύει στο
απέραντο γαλάζιο, το
σώμα απελευθερώνεται
στην αγκαλιά της θά-
λασσας, η μυρωδιά του
ιωδίου «μεθάει», η αλ-
μύρα νοστιμίζει τα χείλη
και τα κύματα προσφέ-
ρουν την πιο χαλαρωτι-
κή συντροφιά στην
ακοή. Πανδαισία για τις
αισθήσεις το ελληνικό
καλοκαίρι, με το τέλειο
συνοδευτικό σε αυτή τη
γιορτή να είναι «το δώ-
ρο του Διονύσου που δί-
νει τη χαρά» σύμφωνα
με τον Ησίοδο, το κρασί. 

Δ
εν είναι τυχαίο ότι οι συντάκτες του

περιοδικού Wine Enthusiast περιέλαβαν
τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά στους 10
καλύτερους οινικούς προορισμούς για
το 2014. Ο οινικός είναι από τις ταχύτερα

αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού στην Ελλάδα.
«Ανθίζει» στα οινικά μονοπάτια της, που ξετυλίγονται
σε όλη την επικράτεια. Αμπελώνες, νέα οινοποιεία
μικρά και μεγαλύτερα, ταξίδια γεύσεων σε ξενοδοχεία,
wine bars, με τις αμέτρητες ελληνικές ποικιλίες και
οδηγό τον σύγχρονο οινοχόο, το sommelier. 
O κ. Σταμάτης Ίσερης, sommelier, με εμπειρία στο
εξωτερικό και πάθος για τον ελληνικό αμπελώνα,
το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται σε ένα από τα πιο
διάσημα ελληνικά νησιά, αλλά και από τους πιο
σπουδαίους αμπελώνες της Ευρώπης, τη Σαντορίνη
και την ώρα που χιλιάδες τουρίστες απολαμβάνουν
το γνωστό σε όλο τον κόσμο ηλιοβασίλεμα και
την απόκοσμη θέα της καλντέρας, αποκαλύπτει
στους επισκέπτες της μια άλλη πλευρά της. 
«Οι περισσότεροι έρχονται στο νησί για το ηφαίστειο
και το ηλιοβασίλεμα, δεν μπορούν να φανταστούν
ότι η Σαντορίνη έχει οινικό πλούτο, οινική κληρονομιά
χιλιάδων ετών. Ερχόμενοι εδώ, ακούν για τους ξε-
χωριστούς αμπελώνες, τα οινοποιεία, τα κρασιά
της και θέλουν να τα γνωρίσουν», λέει στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ίσερης, ο οποίος φιλοξενεί
γευσιγνωσίες κρασιού και ξεναγήσεις σε αμπελώνες
και τοπικά οινοποιεία για την εταιρεία Santorini
Wine Adventure, που έχει έδρα το χωριό του
Βόθωνα. 

Οι πανάρχαιοι αμπελώνες της Σαντορίνης 
Η Σαντορίνη δεν απογοητεύει όσους επισκέπτες
της ενδιαφέρονται για ολοκληρωμένες οινικές εμ-
πειρίες. Το «σώμα» της κρύβει ένα θησαυρό. Πρώτος
σταθμός στην οινική ξενάγηση των τουριστών τα
αμπέλια της.
«Οι αμπελώνες της Σαντορίνης δεν έχουν επηρεαστεί
από τη φυλλοξήρα που κατέστρεψε τους αμπελώνες
της Ευρώπης στα μέσα του 19ου αιώνα. Το ριζικό
στέλεχος του αμπελιού είναι το αυθεντικό, πανάρχαιο.
Για παράδειγμα στη Γαλλία, που η φήμη των κρασιών
της έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη, λόγω της
φυλλοξήρας αναγκάστηκαν να ξεριζώσουν τα αμ-
πέλια, εισήγαγαν αμερικανικό στέλεχος και το μπό-
λιασαν με γαλλικές ποικιλίες», σημειώνει ο κ. Ίσερης
και εξηγεί ότι «στη Σαντορίνη δεν συνέβη κάτι
τέτοιο, εξαιτίας των μοναδικών ιδιοτήτων του
"terroir" της, ανάμεσά στις οποίες το ηφαιστειογενές
έδαφος, που καθιστούν το αμπέλι απρόσβλητο
από τη φυλλοξήρα». 
Ιδιαίτερο είναι, επίσης, το σχήμα των αμπελιών
της: πλεγμένες αγκαλιές, πράσινες πινελιές πάνω

σε μαύρο καμβά, στο χώμα του ηφαιστείου, που
κρύβουν στο εσωτερικό τους τον πολύτιμο καρπό. 
«Οι "σαντορινιές αμπελιές", στις οποίες δίνεται το
σχήμα κουλούρας, είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα
διαμόρφωσης των κλημάτων, που προστατεύει το
φυτό, αλλά και το σταφύλι από τους ισχυρούς ανέ-
μους, τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες».

Οι κάναβες και τα κρασιά της 
Μετά τους αμπελώνες, επόμενος σταθμός σε αυτό
ταξίδι μύησης στο σαντορινιό κρασί, οι κάναβες
και τα κελάρια, ηλικίας, πολλά από αυτά, αιώνων,
που παραμένουν ζωντανοί οργανισμοί μέχρι σήμερα
των οινοποιείων του νησιού. Παράλληλα, έχουν
γίνει επισκέψιμοι χώροι και προσφέρουν μια αξιο-
μνημόνευτη εμπειρία στους τυχερούς. Εκεί, όπως
διηγείται ο κ. Ίσερης, «μαθαίνουν οι τουρίστες πώς
γίνεται η "ανατροφή" (elevage) του κρασιού της
Σαντορίνης, πώς ο οινοποιός παίρνει το νεαρό
κρασί που είναι εύπλαστο στο χαρακτήρα και τραχύ
και προσπαθεί να του δώσει προσωπικότητα. Και
είτε το κρατάει μόνο σε μεταλλικές δεξαμενές,
όπου διατηρεί τον αρωματικό και φρέσκο χαρακτήρα
του, είτε αν θέλει να του δώσει πιο σύνθετο και πιο
πλούσιο χαρακτήρα το βάζει σε βαρέλι». 
Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, από τη στιγμή
που το κρασί γεννιέται, μεγαλώνει και ολοκληρώνεται,
σχηματίζεται και ο επιβλητικός κατάλογος των
κρασιών της Σαντορίνης. Πρόκειται για κρασιά
που έχουν ταυτότητα και εκφράζουν τον τόπο
τους: «Τα λευκά κρασιά ΠΟΠ (Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης) που παράγονται από το
ασύρτικο, ποικιλία σταφυλιού με προέλευση τη
Σαντορίνη, αλλά και όσα λευκά παράγονται από
τις ποικιλίες αϊδάνι και αθήρι, τα κρασιά που "γεννά"

το μαυροτράγανο, μοναδική ποικιλία κόκκινου
σταφυλιού στο νησί, το Vinsanto, αυθεντική συνέχεια
των γλυκών κρασιών της αρχαίας Ελλάδας», σύμφωνα
με τον κ. Ίσερη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο
νυχτέρι, «κρασί φτιαγμένο κυρίως από υπερώριμα
σταφύλια ασύρτικου που έχει παραμείνει για κά-
ποιους μήνες σε δρύινα βαρέλια. Ονομάστηκε έτσι
γιατί ο τρύγος και το πάτημα των σταφυλιών, κυρίως
στο παρελθόν, γίνονταν το σούρουπο».

Γευσιγνωσία σαντορινιού κρασιού
Τελευταία στάση η πιο «μεθυστική», η γευστική
γνωριμία με το σαντορινιό κρασί. «Σε ειδικούς
χώρους, που έχουν πλέον αρκετά οινοποιεία, ή
σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, γίνεται η εισαγωγή
στην τέχνη της γευσιγνωσίας. Ζουν όλη τη διαδι-
κασία όσοι συμμετέχουν, από το πώς θα πιάσουν
το ποτήρι, πώς θα δουν το χρώμα του κρασιού,
πώς θα μυρίσουν το άρωμά του πριν ανακινήσουν
το ποτήρι και μετά την ανάδευση του κρασιού,
πώς θα γευτούν τα αρώματά του». Και σε αυτή τη
«συνομιλία» με το ποτήρι, γίνεται η φανέρωση
της σπουδαιότητάς του σαντορινιού κρασιού.
«Εκπλήσσονται ευχάριστα με τα κρασιά της Σαν-
τορίνης, με την ποιότητά τους. Τους αρέσει η με-
ταλλικότητά τους λόγω του ηφαιστειακού εδάφους,
το ιώδιο, η αλμύρα. Τα κρασιά της Σαντορίνης
έχουν δυναμικό χαρακτήρα, πλούσιο σώμα, είναι
καλά δομημένα και με τραγανή οξύτητα. Οι επι-
σκέπτες δεν μπορούν να φανταστούν ότι το νησί
βγάζει τόσα διαφορετικά στυλ, σπάνιων και μο-
ναδικών κρασιών». «Μεθυσμένοι» από τα κρασιά
της Σαντορίνης οι τουρίστες προμηθεύονται μπου-
κάλια με κρασί, «τα πιο αντιπροσωπευτικά του
τόπου με πρωταγωνιστή το Vinsanto».

Στα οινικά μονοπάτια

της Σαντορίνης

ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΝΗΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
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Η... γκουρμέ πλευρά
του τσίπουρου

Φ
ιλοδοξώντας να αλλάξει

την οπτική σύμφωνα με
την οποία το τσίπουρο πε-
ριορίζεται σε συγκεκριμέ-
νους μεζέδες, η Ένωση ξε-

κίνησε ήδη τη συνεργασία της με Ελλη-
νοαυστραλό σεφ, για να αποδείξει πως
το τσίπουρο μπορεί να είναι «εκλεπτυ-
σμένο» ποτό και τα πρώτα αποτελέσματα
δείχνουν πως τελικά το τσίπουρο μπορεί
να ανήκει και στην υψηλή γαστρονομία. 
«Από τον Οκτώβριο και έπειτα προγραμ-
ματίζεται η προώθηση του τσίπουρου
στο εξωτερικό και η ανάδειξή του –όπως
επίσης και του Βόλου και της Μαγνη-
σίας– με επίκεντρο την ιδιαιτερότητα
που στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
παρουσιάζει η γαστρονομία της περιοχής,
κύριο στοιχείο της οποίας είναι τα τσι-
πουράδικα», δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ένω-
σης, Απόστολος Αθανασός. 
Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στο «παιδί» των –πιστοποιημένων με
ISO– τσιπουράδικων του Βόλου και της
Μαγνησίας, το TUVOLU, το οποίο έκανε
την πρώτη του εμφάνιση το Μάιο και
κατάφερε να κερδίσει τις προτιμήσεις
των πελατών των τσιπουράδικων. 
Τα βασικά συστατικά του TUVOLU, που
είναι το πηλιορείτικο μήλο αλλά και οκτώ
βότανα, του έδωσαν τη δυνατότητα να
κατακτήσει τις καρδιές και τους… ου-
ρανίσκους των επισκεπτών της περιοχής
και να αναδείξει, με τον δικό του τρόπο,
τη γαστρονομική ταυτότητα της Μαγνη-
σίας. 
«Στόχος μας δεν είναι η παραγωγή με-
γάλης ποσότητας, είναι η ποιότητα (...)
δεν επιθυμούμε να πάρουμε μερίδιο
αγοράς από άλλες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σ’ αυτό τον κλάδο», δι-
ευκρινίζει ο κ. Αθανασός. 
Σημειώνει, δε, ότι η υποδοχή που επι-
φύλαξαν οι πελάτες των τσιπουράδικων
στο TUVOLU ήταν θερμή και ενθαρρυν-
τική για τη συνέχιση της προσπάθειας.
Προσθέτει, τέλος, ότι η Ένωση επικεν-
τρώνει την προσοχή της στην περαιτέρω
εκπαίδευση των ιδιοκτητών των τσιπου-
ράδικων στη διαδικασία παρασκευής

των μεζέδων, την επιλογή των υλικών
που προέρχονται από ντόπιους καλλιερ-
γητές και η παρασκευή τους γίνεται με
παραδοσιακό τρόπο.

Πολιτιστική κληρονομιά
Τα τσιπουράδικα του Βόλου παρουσιά-
στηκαν πρόσφατα ως μοναδική οινογα-
στρονομική κληρονομιά και προϊόν ανά-
πτυξης πολιτιστικού τουρισμού, σε διεθνές
συνέδριο πολιτιστικής κληρονομιάς, του-
ρισμού και γαστρονομίας υπό την αιγίδα
της UNESCO στη Βαρκελώνη, με την
υποστήριξη του έργου Πολιτιστικού Του-
ρισμού CHARTS. 
Την παρουσίαση έκανε η κα Ιέβα Τρέια-
Μωραΐτη, υπεύθυνη Επικοινωνίας του
έργου πολιτιστικού τουρισμού CHARTS
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφε-
ρειακής συνεργασίας INTERREGIVC, στο
οποίο επικεφαλής είναι ο Δήμος Νοτίου
Πηλίου και συμμετέχουν αυτοδιοικήσεις,

φορείς τουρισμού και πολιτισμού από
11 χώρες της Ε.Ε. 
Η παρουσίαση αφορούσε την οινογα-
στρονομική εμπειρία των παραδοσιακών
τσιπουράδικων από την πλευρά του επι-
σκέπτη, με στόχο τη διαφύλαξη της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς που εμπεριέχεται
και την ανάδειξή της διεθνώς. Ως τελικός
στόχος προτείνεται η διεκδίκηση της έν-
ταξης στη λίστα άυλης κληρονομιάς της
UNESCO. Η παράδοση των τσιπουράδικων
του Βόλου ταιριάζει απόλυτα με τους
στόχους της UNESCO για τη διαφύλαξη
της άυλης κληρονομιάς. 
Η τοπική γαστρονομία αποτελεί σημαν-
τικό προϊόν για την ανάπτυξη του πολι-
τιστικού τουρισμού σε συνδυασμό με
τις παραδόσεις και την πολιτιστική κλη-
ρονομιά του Βόλου και της Μαγνησίας.
Η ανάδειξη τοπικών προϊόντων, όπως
το τσίπουρο και οι μεζέδες, είναι μία από
τις 12 θεματικές ενότητες καλών πρα-
κτικών του έργου πολιτιστικού τουρισμού
CHARTS. 
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και την
έδρα της UNESCO «Πολιτισμός, Τουρι-
σμός, Ανάπτυξη», στο Πανεπιστήμιο
Παρισιού Πάνθεον-Σορβόνης. Συμμε-
τείχαν εισηγητές από πολλά Πανεπι-
στήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και
της Ασίας, καθώς και εκπρόσωποι μου-
σείων και οργανισμών γαστρονομίας,
πολιτισμού και τουρισμού.

Το φθινόπωρο αναμένεται να παρουσιαστεί σε διεθνείς τουριστικές
διοργανώσεις, το εγχείρημα της Ένωσης Εστίασης και Διασκέδασης Νομού
Μαγνησίας που αφορά το «δέσιμο» του τσίπουρου με γκουρμέ πιάτα.

Οινικός τουρισμός

Οσοι επιλέγουν να κάνουν οινικό τουρισμό δεν είναι απα-
ραίτητα γνώστες, επισημαίνει ο κ. Ίσερης, συμπληρώνοντας

ότι «υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, όπως μία 50χονη
Αμερικανίδα από την Καλιφόρνια, χημικός, που έχει σπουδάσει
οινολογία στο UCDavis και έφερε το γιο της σε μια ξενάγηση
στην οινική Σαντορίνη γιατί ήθελε να τον μυήσει στο κρασί.
Επίσης, ένας 60χρονος από την πολιτεία του Όρεγκον,
γνώστης του κρασιού, που και αυτός ήθελε να μυήσει την
οικογένειά του, επισκέφθηκε πρώτα τους αμπελώνες και τα
οινοποιεία του Μπορντό στη Γαλλία και μετά ήρθαν στη
Σαντορίνη. Αλλά δεν είναι ο κανόνας». 
Σύμφωνα με τον κ. Ίσερη, «η πραγματικότητα είναι ότι οι
περισσότεροι ξένοι τουρίστες δεν γνωρίζουν ιδιαίτερα τα
ελληνικά κρασιά. Κάποιοι ίσως, πιο "ψαγμένοι" έχουν γευθεί
το ασύρτικο της Σαντορίνης στο εξωτερικό». 
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, που ο τουρισμός είναι ένας
από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της
οικονομίας, ο οινικός μπορεί να δώσει μια περαιτέρω ώθηση
καθώς, μεταξύ άλλων, μπορεί να εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο
τουρισμού. Ο κ. Ίσερης υποστηρίζει ότι «έχει σημειωθεί
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν υπάρχει ακόμη
καλή οργάνωση. Ιδιαίτερα ο ρόλος του sommelier, δεν έχει
αναδειχθεί όσο πρέπει. Η ύπαρξή του προσδίδει αξιοπρέπεια
και σοβαρότητα σε μια επιχείρηση, ενώ συμβάλλει ώστε να
έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ειδικά σε ένα άκρως
τουριστικό μέρος όπως η Σαντορίνη, με πολλούς αμπελώνες
και σημαντικά κρασιά». Όπως τονίζει, «οι ελληνικές επιχειρήσεις
δεν αναγνωρίζουν ακόμη τη σημασία ενός sommelier όπως
στο εξωτερικό… Και παρά το γεγονός, ότι το επάγγελμα
του "οινοχόου" ανάγεται στην αρχαιότητα». 
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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.

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δήμος Ακρωτηρίου, οικισμός Σούδας:
Μονοκατοικία 250 τ.μ., πλησίον θάλασσας, πολυτελούς
κατασκευής 2 επιπέδων, ψύξη-θέρμανση, spa,
μάρμαρα, ηλιακός, δορυφορικά συστήματα, επιπλωμένη
LUX, σε οικόπεδο 500 τ.μ.  Τιμή: 600.000 ευρώ (συ-
ζητήσιμη). Εκτίμηση τράπεζας 986.000 ευρώ,
προσφορά 370.000 ευρώ. Tηλ. 6970/886129 και
6970/889004, e-mail: EuropeanDR.physiotherapist@ya-
hoo.com. 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Οικόπεδο 525 τ.μ. στην Ιστιαία Ευβοίας, εντός σχεδίου,
30.000 ευρώ. Τηλ. 6983/725039 (κ. Γιώργος). 

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. 

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 στην Κέρκυρα, περιοχή Αρίλλας, 3
στρέμματα, 30 ελαιόδεντρα, οικοδομήσιμο, με θέα
τη θάλασσα, νερό, ρεύμα, πάνω στο δρόμο, 400
μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ. 6937/462549 και
2661/024519.

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 ευρώ. Τηλ. 6978/229977 και 6937/297096.

Δυο αγροτεμάχια 4 και 5,5 στρέμματα στην Αμουλιανή
Χαλκιδικής. Τηλ. 6974/180636. 

Aγροτεμάχιο στην περιοχή Ταξιάρχης Ιστιαία Ευβοίας,
θέση Απτούλια, 3,5 στρέμματα, με νερό, 108 ελιές

παραγωγικές 10.000 ευρώ. Τηλ. 6983/725039 (κ.
Γιώργος). 

Αγροτεμάχιο, επίπεδο, γόνιμο, περιφραγμένο, δίπλα
σε ασφάλτινο επαρχιακό δρόμο, 30 στρέμματα, κα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Περιοχή Αθήναιον Τριπόλεως.
Τηλ. 6946/086912. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Ζητείται αγροτεμάχιο για ενοικίαση στο Nομό Αττικής,
ποτιστικό 2-5 στρέμματα. Τηλ. 699/6748956. 

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. 697/3348541.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

Παρέχεται, δωρεάν, προς εκμετάλλευση (χωρίς ενοίκιο)
με αντάλλαγμα τη φροντίδα του, κτήμα 4 στρεμμάτων
για αγροκτηνοτροφικές εργασίες, με νερό, αγροτικό
ρεύμα με σπίτι 70 τ.μ. με κήπο, αποθήκες και στάβλους.
Μισή ώρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Τηλ.
6984/234979 (κ. Κώστας). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλιγκαροτροφείο 2,5 στρ. κλειστό-
ημιεντατικό στο Κορωπί. Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή
3,5-5 τόνοι. Ενοίκιο 200 €/μηνιαίως για 4στρ. –συμ-
περιλαμβάνονται επιπλέον 1,5 στρ. για επέκταση.
Περιλαμβάνονται σεμινάρια σαλιγκαροτροφίας, ετήσια
επίβλεψη από γεωπόνο, ενοίκιο 2014.Το οικόπεδο
διαθέτει νερό, αγροτικό ρεύμα, αποθήκη, δεξαμενή
ασφαλείας 10 m3, σύστημα υδρονέφωσης, συναγερμό.
Τιμή: 85.000 €. Τηλ. 6987/453582. 

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: pla-
tiaammosbeachhotelblogspot.gr.

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. 

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.

Πωλούνται μελίσσια λίγα ή πολλά. Τηλ. 6974/180636.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξυλουργικός πάγκος, γνήσιος, από μαθη-
τευόμενο 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
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ χοιροτροφική μονάδα 1500 τ.μ., στε-
γασμένο χώρο, αυτόματη τροφοδοσία, αυτονομία
νερού με γεώτρηση, σε άτομα νέας ηλικίας που θέλουν

να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Τηλ. 27910/22598. 

ΖΩΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κατσικάδες μούρφια στην Τρίπολη.
Τηλ.6944/272358. 

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 έντεκα γίδες μούρφια, έγκυες, εξαιρετικά
υψηλής γαλακτοπαραγωγής και δύο αρσενικά. Περιοχή
Αργολίδα. Τηλ. 6974/917584. 

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

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΩ να μου χαριστεί τρακτέρ 45-50 ίππους, 4x4.
Τηλ. 6972/885748. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παπί HONDA GLX γιαπωνέζικο 90cc 60 χλμ.,
μοντέλο 1986, σε γκαράζ. Τιμή 1.200 ευρώ. Τηλ.
6936/280164 και 6959/080800. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πωλούνται τρακτέρ κατά παραγγελία
από δημοπρασίες εξωτερικού από 30-200 ίππους,
4x4, μόνο μετρητοίς. Δυνατή η μεταφορά πανελλαδικά.
Τηλ. 6936/743898. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κιλκίς καρούλι Φ90 300 μέτρα με
polybeck φάρδους 64 μέτρων με υδραυλική ανύψωση
2,20 μέτρων. Τιμή 7.500 ευρώ. Τηλ. 6976/760915. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ θεριζοαλωνιστική μηχανή ρυζιού NEW
HOLLAND τύπου ΤΧ 36 και γεωργικός ελκυστήρας
J.DEERE με συνοδευτικό σύστημα διαχείρισης ισο-
πεδώματος (lazer) με σκαφίδα, με δυνατότητα ρύθμισης
της απόστασης εργασίας από τον χωροβάτη (πομπό
laser). Πληροφορίες: κ. Κόκκινος, τηλ. 2310/795335. 

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 ντοματομηχανή ιταλικής προέλευσης με
φωτοκύτταρο, 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, μετα-
χειρισμένο, με τα παρελκόμενά του (φρέζα, καλλιερ-
γητής). Τιμή 1.500 ευρώ. Τηλ. 6974/762131.

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Σε όλη την Ελλάδα παρέχεται ολοκληρωμένο service
και βελτιστοποίηση λειτουργίας παντός είδους αρ-
μεχτικών μηχανημάτων από τεχνικό με πολυετή
εμπειρία στο χώρο. Τηλ. 6984/330100.

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

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

Από εταιρεία γεωργικών εφοδίων με έδρα το Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης (ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) ζητείται
γεωπόνος ή τ. γεωπόνος για το Τμήμα Πωλήσεων για
όλη την περιοχή της Θεσσαλίας. Επιθυμητή η γνώση
ξένης γλώσσας (αγγλικά ή ιταλικά).Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: argon@otenet.gr. Τηλ.
2310/753161-2 και 2310/752998. Η πρόσληψη θα
γίνει άμεσα. 

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

Έλληνας κατασκευαστής κεραμοσκεπών, ζητά οποι-
αδήποτε εργασία στο Ναύπλιο. Τηλ. 6984/290116. 

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. 

Ζητώ χρηματοδότη με κεφάλαιο 100.000 € για συ-
νεργασία 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, αιγο-
προβάτων, αγελάδων από τεχνικό με πολυετή
εμπειρία στο χώρο, “ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”. Τηλ.
6984/330100.
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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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Α
ν σε αυτή την τάση προ-

σθέσουμε και τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος,
τα οποία έδειξαν ότι τον

περασμένο Μάιο ο αγροτικός τομέας
όχι μόνο ήταν ο μόνος της οικονομίας
που κατέγραψε θετικό ρυθμό χρη-
ματοδότησης, αλλά αυτός κινείται
σταθερά ανοδικά, τότε βρισκόμαστε
ενώπιον ενός… μικρού θαύματος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής
χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιω-
τικού τομέα το Μάιο του 2014, μει-
ώθηκε κατά 3,5% από -3,7% τον προ-
ηγούμενο μήνα (δηλαδή αρνητική
χρηματοδότηση 963 εκατ. ευρώ), η
χρηματοδότηση προς τους αγρότες
ήταν θετική κατά 84 εκατ. ευρώ, ενώ
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
αυξήθηκε στο 1%, από 0,8% τον
προηγούμενο μήνα. 
Αυτή, ωστόσο, είναι η μια πλευρά
του νομίσματος, καθώς είναι σαφές
ότι κάτι κινείται στον πρωτογενή το-
μέα και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) μάλλον θα το ενισχύσει, μαζί

με την ανάγκη οι μακροχρόνια άνερ-
γοι των πόλεων να βρουν εισόδημα.
Πίσω, ωστόσο, από τη συχνά ρο-
μαντική ρητορική για την «επιστροφή
στο χωριό», τα πράγματα δεν είναι
εύκολα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι,
σύμφωνα με την Eurostat, το γεωργικό
εισόδημα για κάθε εργαζόμενο στον
τομέα μειώθηκε στην Ελλάδα το
2009-12 κατά 10,8% (έναντι αύξησης
7,5% στην Ε.Ε.), ενώ είχε προηγηθεί
και μείωση 16,9% το 2000-2009. 
Στο διάστημα της τελευταίας πεν-
ταετίας διαπιστώνεται, επίσης, ση-
μαντική επιδείνωση σε άλλα βασικά
μεγέθη της αγροτικής οικονομίας.
Η παραγωγή γεωργικών αγαθών πα-
ρουσιάζει το 2013 σημαντική πτώση
της αξίας της, κατά 6% περίπου, ενώ
κάμψη κατά 3,5% σημειώνεται κατά
τη διετία 2011-2013 στις εκροές του
γεωργικού κλάδου, ιδιαίτερα έντονη
στην κτηνοτροφική παραγωγή (-
5,5%). Καταγράφεται, επίσης, μεγάλη
αύξηση στο κόστος παραγωγής κατά
την πενταετία 2009-2013, με την
άνοδο του κόστους των εισροών να

υπερβαίνει, σε απόλυτο μέγεθος, το
επίπεδο των 600 εκατ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας αύξηση της τάξεως του
13% περίπου. Τονίζεται ότι μεταξύ
των επιμέρους κατηγοριών εισροών
η δυσμενέστερη μεταβολή αναφέ-
ρεται στο κόστος των ζωοτροφών
και της ενέργειας, που αυξήθηκε,
αθροιστικά, κατά 21% και πλέον στην
αναφερόμενη πενταετία. Πρόκειται
για δύο κρίσιμες συνιστώσες, που
αποτελούν σήμερα το 58% περίπου
του συνολικού κόστους παραγωγής.
Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτει
σημαντική πτώση της ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας, που μειώθηκε
κατά 4,5% περίπου στο διάστημα
της διετίας 2011-2013. 
Οι προηγούμενες εξελίξεις είχαν ως
συνέπεια το αγροτικό εισόδημα (ει-
σόδημα συντελεστών παραγωγής)
να περιοριστεί το 2013 στο ύψος
των 5,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
πτώση κατά 9,1%. 
Δυνατότητες, ωστόσο, υπάρχουν.
Είναι σημαντικό πως 6 στα πρώτα
10 εξαγωγικά προϊόντα είναι αγροτικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην πε-
ρίοδο 2009-2013 οι εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων παρουσίασαν αύ-
ξηση κατά 22,5%, έναντι αντίστοιχης
ανόδου 19,1% του συνόλου των εξα-
γωγών της χώρας (χωρίς καύσιμα).
Από την άλλη, όμως, καταγράφεται
από την Eurostat μια σειρά προϊόντων
που η παραγωγή έπεσε το 2013
(νωπά φρούτα, ελαιόλαδο - ελιές,
αυγά, γάλα κ.ά.)

Η τάση
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημε-
ρίδας «Καθημερινή», μετά από δε-
καετίες υποχώρησης του αριθμού
των απασχολουμένων στη γεωργία,
στα τέλη του 2013 καταγράφηκε (για

δεύτερη φορά ύστερα από το 2010)
μια μικρή αύξηση. Συγκεκριμένα,
από 485.500 απασχολούμενους στα
τέλη του 2012, το 2013 οι αγρότες
ήταν 493.900, δηλαδή αυξήθηκαν
κατά 8.400. 
Μπορεί ως μέγεθος να είναι μικρό,
ωστόσο είναι η πρώτη φορά που
αντιστρέφεται η τάση μεγάλης συρ-
ρίκνωσης του αριθμού των αγροτών.
Από τους 1.083.000 το 1981 έπεσαν
στους 724.000 το 1998 κι από εκεί
στους 520.000 το 2008. Παράλληλα
αύξηση κατέγραψε η συμμετοχή
του πρωτογενούς τομέα στο σύνολο
της απασχόλησης ανέβηκε στο
13,2% από 11%, καθώς οι άλλοι το-
μείς υποχωρούν.

Κλείνουν τις καφετέριες, εγκαταλείπουν παραπαίοντες κλάδους
της οικονομίας, όπως οι κατασκευές και το εμπόριο προϊόντων
λιανικής, και στρέφονται στην αγροτική οικονομία. Το φαινόμενο
βρίσκεται ακόμα στην αρχή του, αλλά τα στοιχεία του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου καταδεικνύουν ότι το 2013, για πρώτη φορά
από την είσοδό μας στην Ε.Ε., καταγράφεται μια μικρή αύξηση
του αριθμού των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ (filippidis@paragogi.net)

Οι αγρότες πληθαίνουν και 
βρίσκουν και δανεικά(;)

Γεωγραφικά οι νεοεισερχόμενοι στο
αγροτικό επάγγελμα προέρχονται από

την Αθήνα (37%) και 8% από την υπόλοιπη
Αττική, δηλαδή συνολικά περίπου οι μισοί
από Λεκανοπέδιο. Ένα άλλο 9% προέρχεται
από τη Θεσσαλονίκη, 9% από την υπόλοιπη
Κεντρική Μακεδονία, 7% από τη Θεσσαλία
και 7% από τη Στερεά Ελλάδα. Τί έκαναν
προτού στραφούν στον αγροτικό τομέα;
Το 54% απασχολούνταν στο εμπόριο, στην
αναψυχή, στον ιδιωτικό τομέα, το 29%
στο δημόσιο, το 4% στις κατασκευές, ενώ
το 28% δεν είχε εργαστεί την προηγούμενη
χρονιά γιατί ήταν άνεργοι, μαθητές-σπου-
δαστές, στρατιώτες, νοικοκυρές.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ηλικιακή ανα-
νέωση, καθώς η μέση ηλικία νεοεισερχο-
μένων είναι 41,7 έτη, έναντι του 47,3 των παλαιότερων αγροτών. Τέλος, ο νέος
αγρότης είναι σε μεγάλο βαθμό μορφωμένος, καθώς ο ένας στους τρεις έχει
αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ένας στους δέκα έχει και μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ
ένας στους δύο είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (47%). 

Τον περασμένο Μάιο 

ο αγροτικός τομέας 

όχι μόνο ήταν ο μόνος 

της οικονομίας που

κατέγραψε θετικό 

ρυθμό χρηματοδότησης,

αλλά κινείται και 

σταθερά ανοδικά

Από που προέρχονται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Τρεις νέες προσκλήσεις για ενδια-
φερόμενους που επιθυμούν να κα-

ταθέσουν πρόταση προκειμένου να
ενταχθούν στα προγράμματα των Υδα-
τοκαλλιεργειών, της Μεταποίησης και
Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων και
Μόνιμης Παύσης Αλιευτικών Δραστη-
ριοτήτων, του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας 2007-2013, υπέ-
γραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Καρα-
σμάνης. 
Ειδικότερα, για το μέτρο των Υδατο-
καλλιεργειών, η πρόσκληση αφορά
επενδύσεις συνολικού προϋπολογι-
σμού 10.350.000 ευρώ, σχετικά με
δράσεις για την αύξηση της παραγω-
γικής ικανότητας λόγω κατασκευής
νέων μονάδων, τη μεταβολή της πα-
ραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγ-
χρονισμού υφιστάμενων μονάδων και
την αύξηση της ποσότητας γόνου που
παράχθηκε σε ιχθυογεννητικούς σταθ-
μούς. 
Για το μέτρο της Μεταποίησης και Εμ-
πορίας, η πρόσκληση αφορά επενδύ-
σεις συνολικού προϋπολογισμού
10.500.000 ευρώ και δράσεις βελτίωσης
της επιχειρηματικής θέσης των παρα-
γωγικών μονάδων μεταποίησης και
των εγκαταστάσεων εμπορίας. 
Ως ημερομηνία έναρξης των παραπάνω
ανοιχτών προσκλήσεων ορίζεται η

ημερομηνία δημοσίευσής τους στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Τέλος, για το μέτρο της Μόνιμης Παύσης
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, η πρό-
σκληση αφορά επενδύσεις συνολικού
προϋπολογισμού 15.200.000 ευρώ,
με ημερομηνία έναρξης της πρόσκλη-
σης από την επόμενη της δημοσίευσής
της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης
και, συγκεκριμένα, για τους ενδιαφε-
ρόμενους που εκ νέου υποβάλλουν
αιτήσεις συμμετοχής στο μέτρο μέχρι
35 ημέρες, ενώ για τις νέες αιτήσεις
μέχρι και 45 ημέρες, αντίστοιχα. 
«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για τη διασφάλιση της βιω-
σιμότητας του αλιευτικού κλάδου, τη-

ρώντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα,
με σεβασμό στις ακτές μας και στο
βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και πρόσθεσε: «Το όραμά μας είναι να
προσδώσουμε νέο δυναμισμό στην
ελληνική αλιεία με τη χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων, στηρίζοντας
την ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέ-
ρειας και δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας. Οι Υδατοκαλλιέργειες και η
Μεταποίηση αποτελούν δύο ταχέως
αναπτυσσόμενους κλάδους της ελ-
ληνικής οικονομίας, ωθούμενοι από
τη σημαντική αύξηση τα τελευταία
χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών
προϊόντων διεθνώς». 

Στη λειτουργία μηχανογραφικής web
εφαρμογής, με τίτλο «Αναζήτηση

Πορείας Ελέγχου Παραστατικών Εξισω-
τικής 2013», προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με
στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερο-
μένων, σχετικά με τις τυχόν εκκρεμότητες
των αιτήσεων πληρωμής τους που δια-
πιστώνονται κατά το διοικητικό έλεγχο
της αίτησης, οι οποίες τεκμηριώνουν τα
αρχικώς υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

τους στο μέτρο της Εξισωτικής Αποζη-
μίωσης 2013. Η λειτουργία της εφαρμογής
εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς
αναβάθμισης των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών από τον Οργανισμό, για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
με γνώμονα την ενημέρωση των ενδια-
φερομένων παραγωγών και τη μείωση
των υποβαλλόμενων ενστάσεων μετά
την πρώτη ανάρτηση.

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: 

Nέες προσκλήσεις για ένταξη σε προγράμματα αλιείας

Online παρακολούθηση του ελέγχου 
παραστατικών για την Εξισωτική

Με στόχο την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών προς
τους αγρότες, την εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο,

την επίσπευση των διαδικασιών διοικητικών ελέγχων, πληρωμής
των ενισχύσεων, εκτίμησης των ζημιών και πληρωμής των απο-
ζημιώσεων, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ ενέκρινε σχέδιο
σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Σκοπός της σύμβασης συνεργασίας είναι η ανταλλαγή υπηρεσιών
και δεδομένων μεταξύ των δύο Οργανισμών και ειδικότερα η
από κοινού χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων, προκειμένου
να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια
στις συναλλαγές των αγροτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι 7 έτη, με δυνατότητα αυ-
τόματης ανανέωσης για 2 επιπλέον έτη. 
Σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της σύμβασης, ως ημερομηνία
έναρξης υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
ορίζεται η 15η Μαρτίου εκά-
στου έτους. Για τις παρακάτω
περιπτώσεις μπορεί να δί-
νεται η δυνατότητα στους
παραγωγούς να προσέλθουν
κατά την περίοδο του Ια-
νουαρίου-Μαρτίου σε συγ-
κεκριμένες πύλες του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ (ανά υποκατάστημα
ΕΛΓΑ θα καθοριστεί η αρμό-
δια πύλη του ΟΠΕΚΕΠΕ) προ-
κειμένου να υποβάλλουν: 

3Δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής για τις περιπτώσεις των δι-
καιούχων που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. 

3Δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής των αμιγώς μονίμων καλ-
λιεργειών (δενδρώδεις, αμπελώνες κ.λπ.) για τις οποίες, όπως
είναι ευνόητο, δεν θα υπάρξουν μεταβολές στη διάρκεια του
τρέχοντος έτους. 

3Δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής για το ζωικό κεφάλαιο. 

Ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ορίζεται η 15η Μαΐου εκάστου
έτους.
Ως καταληκτική ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής της Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με ποινή καθυστέρησης,
ορίζεται η 9η Ιουνίου εκάστου έτους. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής η Ενιαία Δήλωση Καλ-
λιέργειας/Εκτροφής μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις από τον
παραγωγό, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι τροπο-
ποιήσεις αυτές μπορεί να υποβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου. 

Συνεργασία ΕΛΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ 
για καλύτερες υπηρεσίες
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Ο
ι επιστήμονες προ -

βλέπουν ότι όσο
η κλιματική αλλα-
γή ανεβάζει το

θερμόμετρο στη Γη, τόσο
συχνότερα τα παιδιά –αλλά
και οι ενήλικοι– θα εμφανί-
ζουν πέτρες στα νεφρά. Οι
ερευνητές, με επικεφαλής
τον ουρολόγο και επιδημιο-
λόγο Γκρέγκορι Τάζιαν του
Νοσοκομείου Παίδων της
Φιλαδέλφεια, ανέλυσαν στοι-
χεία από τα ιατρικά αρχεία
για πάνω από 60.000 ενηλί-
κους και ανηλίκους που εμ-
φάνισαν πέτρες στα νεφρά
και μετά συσχέτισαν αυτά τα
ιατρικά στοιχεία με μετεω-
ρολογικά δεδομένα. 

Η έρευνα έδειξε ότι όσο δια-
χρονικά αυξάνεται στις πόλεις
η μέση ημερήσια θερμοκρα-
σία (κυρίως λόγω της κλιμα-
τικής αλλαγής), τόσο αυξάνεται
και ο αριθμός των ασθενών
που ζητούν θεραπεία για πέ-
τρες στα νεφρά. Μετά από
μια μέρα καύσωνα, η εισαγωγή
σε νοσοκομείο για πέτρα στα
νεφρά κορυφώνεται μέσα στο
επόμενο τριήμερο, ενώ τα πε-
ριστατικά παραμένουν αυξη-
μένα έως 20 μέρες μετά. Η
μελέτη έδειξε ότι όσες πιο
πολλές «καυτές» μέρες μέσα
στο έτος έχει μια πόλη ή πε-
ριοχή, αυξάνονται περισσό-
τερο τα σχετικά ιατρικά πε-
ριστατικά από ό,τι αν έχει μια

υψηλότερη μέση ετήσια θερ-
μοκρασία. 
Περίπου ένας στους δέκα
ανθρώπους έχει πέτρα στα
νεφρά (περισσότεροι άνδρες
από ό,τι γυναίκες) και η κλι-
ματική αλλαγή, σύμφωνα με
τους Αμερικανούς επιστή-
μονες, αυξάνει τον κίνδυνο
ιδίως για όσους έχουν τη σχε-

τική προδιάθεση. Οι υψηλό-
τερες θερμοκρασίες βοηθάνε
στην αφυδάτωση, η οποία
οδηγεί σε μεγαλύτερη συγ-
κέντρωση ασβεστίου, φω-
σφόρου και άλλων μετάλλων
στα ούρα, με συνέπεια να
σχηματίζονται πέτρες στα
νεφρά. Όσο λιγότερα υγρά
πίνει κανείς, τόσο εντείνεται

το πρόβλημα. 
Οι πέτρες στα νεφρά, που εί-
ναι μια επώδυνη πάθηση,
έχουν αυξηθεί σημαντικά
παγκοσμίως κατά τις τελευ-
ταίες τρεις δεκαετίες. Αν και
είναι πιο συχνές στους ενη-
λίκους, έχουν επίσης αυξηθεί
κατακόρυφα στα παιδιά. Οι
αιτίες γι’ αυτή την αύξηση

ποικίλουν και αφορούν σε
σημαντικό βαθμό τις αλλαγές
στη διατροφή και την κατα-
νάλωση ποτών, καθώς και
την ελλιπή σωματική δρα-
στηριότητα. 
Όταν οι πέτρες δεν φεύγουν
μόνες τους, τότε μπορεί να
καθίσταται αναγκαία η χει-
ρουργική αφαίρεση.

Όσο ο καιρός γίνεται πιο ζεστός, τόσο οι άνθρωποι,
μικροί και μεγάλοι, θα έχουν συχνότερα πέτρες 
στα νεφρά λόγω αυξημένης αφυδάτωσης, σύμφωνα
με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, 
που αναδεικνύει μια μάλλον απρόσμενη επίπτωση
της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία. 

Τα... πέτρινα χρόνια της κλιματικής αλλαγής
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ

Τελικά πόσο αλκοόλ μπορούμε να πίνουμε;

Οι άνθρωποι που μειώνουν την πο-
σότητα του αλκοόλ που κατανα-

λώνουν, ακόμη και αν αυτή ήταν ήδη
μέτρια έως μικρή, ωφελούν την καρ-
διαγγειακή υγεία τους, σύμφωνα με με-
γάλη διεθνή επιστημονική έρευνα, η
οποία έρχεται να αμφισβητήσει άλλες
μελέτες, ακόμη και πολύ πρόσφατες,
οι οποίες υποστηρίζουν ότι ένα ή δύο
ποτηράκια τη μέρα ωφελούν την καρδιά.
Μετά και τη νέα έρευνα, τα πράγματα
μπερδεύονται περισσότερο, καθώς είναι
φανερό πλέον ότι οι επιστήμονες δεν
μπορούν να συμφωνήσουν κατά πόσο
το αλκοόλ με μέτρο είναι ωφέλιμο ή,
αντίθετα, στην περίπτωσή του ισχύει
το «όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα». 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
Επιδημιολογίας Χουάν Κάσας και τον επί-
κουρο καθηγητή Μάικλ Χολμς, έκαναν
μια συγκριτική μελέτη άνω των 50 δη-
μοσιευμένων ερευνών πάνω στη σχέση
αλκοόλ και καρδιαγγειακής υγείας, έρευνες
οι οποίες αφορούν συνολικά περισσό-
τερους από 260.000 ανθρώπους. 

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί
να βελτιώσει την κατάσταση του καρ-
διαγγειακού συστήματος, να μειώσει τον
κίνδυνο για νόσο της στεφανιαίας αρτη-
ρίας και για υψηλή αρτηριακή πίεση,
καθώς επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερο
βάρος (μικρότερο δείκτη σωματικής μά-
ζας). 
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι όσοι έχουν
στο DNA τους ένα συγκεκριμένο γονίδιο,
το ADH1B, που οδηγεί σε εκ φύσεως μι-
κρότερη κατανάλωση αλκοόλ, έχουν

κατά μέσο όρο ανώτερη καρδιαγγειακή
υγεία. 
«Αυτά τα νέα ευρήματα είναι ζωτικής ση-
μασίας για να να γίνει κατανοητό πώς το
αλκοόλ επηρεάζει την καρδιοπάθεια. Αν-
τίθετα με ό,τι έχουν δείξει προηγούμενες
μελέτες, φαίνεται τώρα πως οποιαδήποτε
έκθεση στο αλκοόλ έχει αρνητική επί-
πτωση για την υγεία της καρδιάς», δήλωσε
ο Μ. Χολμς. «Αυτό που βλέπουμε με αυτή
τη νέα μελέτη, η οποία χρησιμοποιεί μια
ερευνητική προσέγγιση ανάλογη με εκεί-
νες των τυχαιοποιημένων κλινικών δο-
κιμών, είναι ότι η μειωμένη κατανάλωση
αλκοόλ, ακόμη και για τους ελαφριούς
έως μέτριους πότες, μπορεί να βελτιώσει
την καρδιαγγειακή υγεία τους» πρόσθεσε
ο Αμερικανός γιατρός.
Άλλοι επιστήμονες χαρακτήρισαν εν-
διαφέρουσα τη νέα μελέτη, η οποία
θέτει σε αμφισβήτηση μια άποψη που
τείνει να γίνει δόγμα: ότι το αλκοόλ με
μέτρο κάνει καλό. Προειδοποίησαν,
όμως, ότι η διαμάχη για το θέμα επουδενί
δεν έχει λήξει...

Τα γονίδια που κάνουν ένα παιδί ικανό στα μαθηματικά,
είναι σε μεγάλο βαθμό ίδια με εκείνα που τους δίνουν

ικανότητα και στην ανάγνωση, σύμφωνα με μια νέα
βρετανική επιστημονική έρευνα, η οποία συμπεραίνει
ότι τα παιδιά διαφέρουν γενετικά όσον αφορά το πόσο
εύκολα ή δύσκολα τα καταφέρνουν τόσο στα μαθηματικά
όσο και στα γλωσσικά μαθήματά τους.
Η μελέτη φωτίζει το –κοινό έως και κατά 50%– γενετικό
υπόβαθρο των μαθηματικών και της ανάγνωσης, αλλά
επίσης δείχνει ότι, πέρα από τα γονίδια, το σχολείο
και η βοήθεια από τους γονείς, δηλαδή γενικότερα το
περιβάλλον, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο κατά πόσο
ένα παιδί θα τα καταφέρνει με τους αριθμούς και τις
λέξεις. 
Οι ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, University
College και King's College του Λονδίνου, μελέτησαν
στοιχεία για 12χρονους διδύμους από σχεδόν 2.800
οικογένειες, καθώς και από παιδιά που δεν ήταν δίδυμα.
Για όλα τα παιδιά ελήφθησαν υπόψη οι επιδόσεις τους
στις εξετάσεις μαθηματικών και γλώσσας. 
Η σύγκριση μεταξύ διδύμων και μη αποκάλυψε ότι
ένα ποσοστό από 10% έως 50% των γονιδίων που εμ-
πλέκονται στην ανάγνωση, σχετίζονται, επίσης, με τις
επιδόσεις στα μαθηματικά. Ανάλογα με τις παραλλαγές
σε αυτά τα κοινά γονίδια, επηρεάζεται το επίπεδο των

Θέμα γονιδίων και η έφεση 
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Οι ερευνητές της ιατρικής Ακαδημίας
Σαλγκρένσκα, του Πανεπιστημίου

του Γκέτεμποργκ, με επικεφαλής την
Άννα-Κάριν Λούντελ, παρακολούθησαν
παιδιά έως την ηλικία των 3 ετών για να
εξετάσουν την ωρίμανση του ανοσο-
ποιητικού συστήματός τους σε σχέση
με την εμφάνιση αλλεργιών. Όλα τα
παιδιά ζούσαν σε αγροτικές περιοχές,
τα μισά από τα οποία σε γαλακτοπαρα-
γωγικές φάρμες.Η έρευνα έδειξε ότι τα
τελευταία αυτά παιδιά διέτρεχαν πολύ
μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν κά-
ποια αλλεργία. «Η μελέτη μας έδειξε για
πρώτη φορά ότι η καθυστερημένη ωρί-
μανση του ανοσοποιητικού συστήματος,

ιδίως όσον αφορά τα κύτταρα-βήτα,
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την
εμφάνιση αλλεργιών», δήλωσε η Λούντελ.
Τα παιδιά με αλλεργίες στην ηλικία των
18 έως 36 μηνών έχουν υψηλότερο πο-
σοστό ανώριμων κυττάρων-βήτα στο
αίμα τους κατά τη γέννησή τους και
κατά τον πρώτο μήνα της ζωής τους. Το
γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα
να εμφανίσουν αργότερα αλλεργίες. 
Η Λούντελ δήλωσε ότι «πρέπει να εν-
τοπιστούν οι συγκεκριμένοι παράγοντες
στα γαλακτοκομικά αγροκτήματα, οι
οποίοι ενισχύουν την προστασία των
παιδιών έναντι των αλλεργιών και επι-
ταχύνουν την ωρίμανση του ανοσοποι-
ητικού συστήματός τους ήδη από το
εμβρυακό στάδιο». 
Η συχνότητα των αλλεργιών έχει αυξηθεί
δραματικά στις ανεπτυγμένες δυτικές
κοινωνίες. Μια αιτία γι’ αυτό πιθανότατα
είναι ότι τα παιδιά εκτίθενται πλέον λι-
γότερο σε μικροοργανισμούς και πα-
θαίνουν πολύ λιγότερες μολύνσεις σε
σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πράγ-
μα που έχει και μια αρνητική πλευρά,
την καθυστερημένη ανάπτυξη του ανο-
σοποιητικού συστήματός τους. 
Οι Σουηδοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι
έγκυες γυναίκες θα ωφελούνταν αν περ-
νούσαν ένα διάστημα σε ένα τέτοιο
αγρόκτημα με ζώα, ώστε να δώσουν
περισσότερες ευκαιρίες στο έμβρυο να
αναπτυχθεί πιο σωστά από ανοσολογικής
πλευράς...

επιδόσεων των παιδιών στο σχολείο. 
Η έρευνα, όπως είπε ένας από τους ερευνητές, ο κα-
θηγητής Συμπεριφορικής Γενετικής Ρόμπερτ Πλόμιν,
δείχνει ότι υπάρχει ένας πολύπλοκος γενετικός μηχα-
νισμός, στον οποίο πολλά επιμέρους γονίδια (εκατον-
τάδες και πιθανώς χιλιάδες) ασκούν το καθένα μια
μικρή διακριτή επίδραση στη μαθησιακή ικανότητα,
σε συνδυασμό πάντα με τα υπόλοιπα γονίδια –και με
την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
«Το ότι βρήκαμε μια ισχυρή γενετική επιρροή, δεν
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αν ένα
παιδί εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες. 
Η κληρονομικότητα δεν συνεπάγεται ότι όλα είναι

προδιαγεγραμμένα,
απλώς χρειάζεται
περισσότερη προ-
σπάθεια από τους
γονείς, τα σχολεία
και τους δασκάλους
για να βελτιώσουν
τις επιδόσεις του
παιδιού», δήλωσε ο
Πλόμιν.

στα μαθηματικά Η πανσέληνος μας «κλέβει» τον ύπνο

Ένα δαχτυλίδι 
διαβάζει 
στους τυφλούς!

Τα βράδια που έχει πανσέληνο οι άνθρωποι
κοιμούνται 25 λεπτά λιγότερο κατά μέσο

όρο, σύμφωνα με νέα σουηδική επιστημονική
έρευνα, που επιβεβαιώνει την πανάρχαια πε-
ποίθηση ότι το «γεμάτο» φεγγάρι έχει τον
τρόπο του να αναστατώνει τους ανθρώπους
και μάλιστα τους άνδρες περισσότερο από
τις γυναίκες. 
Οι ερευνητές της ιατρικής Ακαδημίας Σαλγ-
κρένσκα, του πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ,
με επικεφαλής τον Μάικλ Σμιθ, μελέ-
τησαν στο εργαστήριο 47 υγιή άτομα
ηλικίας 18 έως 30 ετών. Η έρευνα
έδειξε ότι η φάση της Σελήνης
επηρεάζει τον ανθρώπινο ύπνο.
Όταν έχει πανσέληνο, οι άνθρωποι
δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν
περισσότερο από άλλα βράδια και
κοιμούνται 25 λεπτά λιγότερα. 
Μια άλλη ελβετική έρευνα που είχε γίνει
πέρυσι, είχε καταλήξει σε ανάλογα συμπερά-
σματα, ενώ είχε δείξει, επίσης, ότι κατά τις
πανσελήνους οι άνθρωποι βλέπουν περισ-
σότερα όνειρα. 
Από την άλλη, όμως, μια γερμανική έρευνα

σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, είχε
αποτύχει να βρει κάποια συσχέτιση ανάμεσα
στη φάση του φεγγαριού και στον ανθρώπινο
ύπνο. 
Οι Σουηδοί ερευνητές επισήμαναν ότι η μελέτη
τους πραγματοποιήθηκε σε έναν κλειστό ερ-
γαστηριακό χώρο χωρίς παράθυρα, συνεπώς
για τον λιγότερο ύπνο δεν μπορεί να ευθύνεται
το αυξημένο φως στο περιβάλλον λόγω της

πανσελήνου. 
Όπως είπε ο Μ. Σμιθ, «πρέπει το

ενσωματωμένο βιολογικό ρολόι
μας να επηρεάζεται από το
φεγγάρι, όπως συμβαίνει με
τον κιρκαδιανό ρυθμό. Προς
το παρόν, πάντως, αυτό είναι

μια υπόθεση, που πρέπει να
επιβεβαιωθεί από μεγαλύτερες

μελέτες, προτού εξαχθούν ορι-
στικά συμπεράσματα». 

Οι Σουηδοί επιστήμονες αποδίδουν την επιρροή
της πανσελήνου στο γεγονός ότι στη διάρκειά
της ο εγκεφαλικός φλοιός γίνεται πιο ευαίσθητος
στα εξωτερικά ερεθίσματα. Η επίδραση αυτή
είναι σαφώς πιο έντονη στους άνδρες. 

Τα παιδιά που ζουν σε αγροκτήματα με ζώα που παράγουν
γάλα, αντιμετωπίζουν πολύ λιγότερο κίνδυνο
(το ένα δέκατο) να εμφανίσουν αλλεργίες σε σχέση 
με τα υπόλοιπα παιδιά που, επίσης, ζουν στην ύπαιθρο, 
αλλά όχι κοντά σε ζώα της κτηνοτροφίας, και ακόμη
μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τα παιδιά των πόλεων,
σύμφωνα με σουηδική επιστημονική έρευνα. 

Μια μικρή συσκευή, που φο-
ριέται στο δείκτη του χεριού

και, όταν κανείς την ακουμπάει
σε ένα βιβλίο ή άλλο κείμενο,
εκτυπωμένο ή σε οθόνη υπολο-
γιστή, διαβάζει φωναχτά, έτσι
ώστε ένας τυφλός να μπορεί να
ακούσει αυτό που είναι γραμμένο,
κατασκεύασαν Αμερικανοί ερευ-
νητές. Καμία άλλη συσκευή δεν
υπάρχει που να παρέχει τόσο
ολοκληρωμένα αυτή τη δυνατό-
τητα σε πραγματικό χρόνο. 
Η συσκευή, που λέγεται Finger-
Reader (Αναγνώστης Δακτύλου)
και μπορεί να εκτυπωθεί σε τρισ-
διάστατο εκτυπωτή, αναπτύχθηκε
από ερευνητές του Εργαστηρίου
Μέσων (Media Lab) του Πανε-
πιστημίου ΜΙΤ, με επικεφαλής
τον Ρόι Σίλκροτ. Είναι εφοδιασμένη
με μια μικροσκοπική κάμερα που
«βλέπει» το κείμενο και μετά,
χάρη στη συνθετική φωνή της,
διαβάζει τις λέξεις φωναχτά. 

Η εύκολη στη χρήση της συσκευή
(ουσιαστικά φοριέται σαν δαχτυλίδι
στον δείκτη του χεριού) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την ανά-
γνωση διαφόρων κειμένων, όπως
βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών,
καταλόγων εστατορίων, εγγράφων,
χαρτών κ.ά., σε έντυπη ή ηλε-
κτρονική μορφή. Αρκεί κανείς
να δείξει με το –ηλεκτρονικό
πλέον– δάχτυλό του αυτό που
θέλει να διαβάσει (δηλαδή να
ακούσει).
Το FingerReader βασίζεται σε ένα
ειδικό λογισμικό, που καταγράφει
τις κινήσεις του δάχτυλου, εντοπίζει
τις γραμμένες λέξεις και τις επε-
ξεργάζεται, έτσι ώστε να τις με-
τατρέψει σε λόγο. Ειδικοί αισθη-
τήρες δόνησης προειδοποιούν
τον τυφλό, όταν τα δάχτυλά του
ξεφεύγουν από το γραπτό κείμενο,
οπότε πρέπει να τα επαναφέρει
στη σωστή θέση. Οι ερευνητές
δήλωσαν ότι σκοπός τους δεν
είναι καταργήσουν τη γραφή
Μπράιγ για τυφλούς, αλλά να
τους δώσουν νέες δυνατότητες
να διαβάσουν κείμενα που έως
σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στην εν λόγω γραφή.

«Ασπίδα» για τις αλλεργίες 
η ζωή στη φάρμα
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Πρόκειται για πολύ γρήγορους ρα-
διο-παλμούς, που διαρκούν λίγα
χιλιοστά του δευτερολέπτου και

φαίνεται να έρχονται πολύ πέρα από το
γαλαξία μας. Για πρώτη φορά κάτι πα-
ρόμοιο είχε εντοπίσει το ραδιοτηλεσκόπιο
Παρκς της Αυστραλίας και τώρα επιβε-
βαιώνεται πολύ καλύτερα από το Αρε-
σίμπο, πείθοντας τους αστρονόμους,
πλέον, ότι όντως έχουν να κάνουν με ένα
φαινόμενο άγνωστο μέχρι σήμερα.
Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής

«The Astrophysical Journal», δήλωσαν
ότι «η ανακάλυψή μας είναι σημαντική,
επειδή εξαλείφει οποιαδήποτε αμφιβολία
ότι αυτά τα ραδιοκύματα είναι όντως κο-
σμικής προέλευσης. Φαίνεται να έρχονται
από πολύ μακριά, πέρα από το γαλαξία
μας –μία αληθινά συναρπαστική προ-
οπτική».
Προς το παρόν, πάντως, η πηγή αυτών
των ραδιοκυμάτων παραμένει ένα μεγάλο
αίνιγμα. Οι πιθανές εξηγήσεις περιλαμ-
βάνουν μαύρες τρύπες που εξαφανίζονται,
συγχωνεύσεις άστρων νετρονίων (πάλ-

σαρ), εκρήξεις από μάγναστρα (ένα είδος
άστρων νετρονίων με πολύ ισχυρό μα-
γνητικό πεδίο) –ή μήπως είναι σήματα
από «κάποιους» εκεί έξω;
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των
επιστημόνων, αυτά τα παράξενα ραδιο-
κύματα συμβαίνουν με ρυθμό 10.000
φορές τη μέρα σε όλο τον ουρανό της
Γης. 
Ήδη και άλλα ραδιοτηλεσκόπια στρέφουν
τα «πιάτα» τους, έτσι ώστε να μελετήσουν
το φαινόμενο, με την ελπίδα να κάνουν
περισσότερες ανακαλύψεις...

Τί ακριβώς είναι αυτά τα μακρινά,
πολύ σύντομης διάρκειας
εκρηκτικά ραδιοσήματα που
«έπιασε» το μεγαλύτερο
ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο, το
Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο, κανείς
δεν ξέρει ακόμη. Μερικοί άρχισαν
να κάνουν λόγο για «μηνύματα»
από απόμακρους γαλαξίες, αλλά οι
περισσότεροι –και πιο... συνετοί–
επιστήμονες αναζητούν κάποια
φυσική εξήγηση, που, όμως, 
προς το παρόν τους διαφεύγει.

Ηπολύ φωτεινή πανσέληνος που
είδαμε το βράδυ του περασμέ-
νου Σαββάτου δεν ήταν η μόνη

και σίγουρα δεν ήταν η πιο φωτεινή
του φετινού καλοκαιριού. Το φαινόμενο
θα επαναληφθεί ακόμη καλύτερα στις
10 Αυγούστου, όταν θα υπάρξει η με-
γαλύτερη και λαμπρότερη πανσέληνος
του 2014, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί
στην κοντινότερη απόστασή της από
τη Γη (το λεγόμενο περίγειο). Μια τρίτη
αρκετά μεγάλη πανσέληνος θα λάβει
χώρα και στις 9 Σεπτεμβρίου.
Οι πανσέληνοι διαφέρουν σε μέγεθος
και φωτεινότητα, επειδή η τροχιά του
δορυφόρου γύρω από τον πλανήτη
μας είναι ελλειπτική κι έτσι το φεγγάρι
πότε βρίσκεται πιο κοντά και πότε πιο
μακριά. 
Στο περίγειο (το κοντινότερο σημείο
από τη Γη) η Σελήνη βρίσκεται περίπου
50.000 χιλιόμετα πλησιέστερα απ’ ό,τι
στο απόγειο (το πιο μακρινό σημείο
της τροχιάς της), καθώς η απόσταση
Γης-Σελήνης κυμαίνεται μεταξύ των

356.500 και των 406.500 χιλιομέτρων
περίπου. Όσο περισσότερο η πανσέ-
ληνος συμπίπτει με το περίγειο, τόσο
ο δίσκος του φεγγαριού φαίνεται με-
γαλύτερος και φωτεινότερος. Αυτό
ακριβώς θα συμβεί στις 10 Αυγούστου
καλύτερα από κάθε άλλη φορά φέτος,

καθώς η Σελήνη θα απέχει μόνο 356.896
χιλιόμετρα από τη Γη. Πέρυσι τον Ιούνιο,
η σούπερ-πανσέληνος (ο όρος δεν είναι
αστρονομικής, αλλά αστρολογικής προ-
έλευσης) έκανε το φεγγάρι να φαίνεται
περίπου 30% μεγαλύτερο και 14% πιο
φωτεινό!

Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν δύο άστρα,
που είναι τα πιο μακρινά που έχουν ποτέ εντοπιστεί

στο γαλαξία μας. Τα άστρα βρίσκονται στη λεγόμενη
εξωτερική άλω, δηλαδή στην απομακρυσμένη περιφέρεια
του γαλαξία, σε αποστάσεις 775.000 και 900.000 ετών
φωτός, αντίστοιχα.
Ο κυρίως γαλαξίας μας έχει διάμετρο περίπου 100.000
ετών φωτός. Όμως, γύρω από αυτόν υπάρχει μια μεγάλη
σφαιρική άλως διάσπαρτη από άστρα, η οποία περιβάλλει
τον γαλαξιακό δίσκο και εκτείνεται σε αποστάσεις εκα-
τοντάδων χιλιάδων ετών φωτός.
Πολλοί αστρονόμοι πιστεύουν ότι αυτή η άλως αποτελεί
δημιούργημα των απομειναριών των νάνων γαλαξιών,
που κατά καιρούς «καταβροχθίστηκαν» από το δικό
μας γαλαξία, όμως κάποια «ψίχουλα» από το... γεύμα
δεν κατέληξαν στον κυρίως γαλαξιακό δίσκο, αλλά στην
περιφέρειά του. Έτσι, αυτά τα μακρινά άστρα αποτελούν
«φαντάσματα» από τους περασμένους γαλαξίες που
απορροφήθηκαν από το δικό μας.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν τους δύο πολύ μακρινούς,
ψυχρούς, ερυθρούς γίγαντες ULAS J0744+25 και ULΑS
J0015+01, οι οποίοι βρίσκονται περίπου στο ένα τρίτο
της απόστασης μεταξύ του γαλαξία μας και του γειτονικού
«αδελφού» σπειροειδούς γαλαξία της Ανδρομέδας, που
ανήκει στην ίδια Τοπική Ομάδα γαλαξιών με το δικό
μας. Τα δύο άστρα απέχουν από τη Γη πέντε φορές πε-
ρισσότερο απ’ ό,τι το Μεγάλο Μαγγελανικό Νέφος.
Μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι είχαν εντοπίσει μόνο επτά
άστρα στην εξώτερη άλω του γαλαξία μας, σε απόσταση
άνω των 400.000 ετών φωτός. Οι ερυθροί γίγαντες είναι
πολύ σπανιότερα άστρα σε σχέση με τους ερυθρούς
νάνους, όμως οι πρώτοι είναι σχεδόν 10.000 φορές πιο
φωτεινοί από τους δεύτερους, πράγμα που τους καθιστά
πιο εύκολα ανχνεύσιμους, ακόμη και σε πολύ μεγάλες
αποστάσεις.
«Είναι σαν να αναζητάς βελόνα στα άχυρα, μόνο που εν
προκειμένω η βελόνα είναι ένας ερυθρός γίγαντας και
τα άχυρα είναι τα εκατομμύρια των ερυθρών νάνων»,
δήλωσε ο επικεφαλής των ερευνητών, προσθέτοντας
ότι «οι αποστάσεις από αυτά τα δύο άστρα είναι τόσο
μεγάλες, που είναι σχεδόν αδιανόητες. Για να πάρουμε
μια ιδέα, όταν το φως από το άστρο ULΑS J0015+01 ξε-
κίνησε το ταξίδι του προς τη Γη, οι πρόγονοί μας μόλις
άρχιζαν να φτιάχνουν τις πρώτες φωτιές τους»...

Τα πιο μακρινά άστρα
του γαλαξία μας

Τρεις σούπερ-πανσέληνοι αυτό το καλοκαίρι

«Σήματα» από το μακρινό διάστημα...





O
σο και αν είναι δύσκολο να το πι-

στέψετε, υπάρχει μια ισχυρή σύν-
δεση μεταξύ της όψης του δέρ-
ματός μας και των τροφίμων που

καταναλώνουμε, αφού η υγεία του πρώτου
είναι η αντανάκλαση του άλλου. Μπορεί σε
περιόδους δίαιτας να αποφεύγουμε τη συχνή
κατανάλωση λιπών, ωστόσο αυτά παίζουν
πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην υγεία του
δέρματος. 
Το σημαντικότερο από αυτά τα λίπη είναι τα
ωμέγα-3 λιπαρά, τα οποία όχι μόνο αποτελούν
δομικό συστατικό των κυττάρων, αλλά έχουν
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σε αντίθεση
με τα ωμέγα 6 λιπαρά,
τα οποία μπορούν

να προκαλέσουν ακόμα και φλεγμονή. Η
ιδανική αναλογία μεταξύ ω-3 και ω-6 στην
κατανάλωση είναι 1:2, αν και εκτιμάται ότι
στη δυτική διατροφή η αναλογία αυτή είναι
1:10. Υψηλά επίπεδα ω-3 έχουν δείξει ότι
επηρεάζουν θετικά την εμφάνιση του δέρ-
ματος, αλλά και την ποιότητά του, αφού εφο-
διάζουν τον οργανισμό με υγιή κύτταρα δέρ-
ματος. Επίσης, τα ω-3 καταστέλλουν μια ορ-
μόνη που παράγεται στο ήπαρ και ονομάζεται

παράγοντας ινσουλίνης αυξητικού 1 (IGF-
1), η οποία με τη σειρά της μειώνει τις επι-
φανειακές κηλίδες στο δέρμα. 
Τροφές πλούσιες σε ω-3 λιπαρά είναι τα φρέ-
σκα ψάρια, ειδικά αυτά του κρύου νερού,
όπως είναι οι σαρδέλες, η πέστροφα, ο άγριος
σολομός, το σκουμπρί, ο μπακαλιάρος και ο
τόνος. 
Τα λιπαρά αυτά ψάρια, λόγω της υψηλής πε-
ριεκτικότητάς τους σε ω-3 λιπαρά, έχουν αν-
τιφλεγμονώδη δράση, με αποτέλεσμα να
κάνουν το δέρμα να φαίνεται πιο λείο και
πιο σφιχτό. Μάλιστα, ο σολωμός περιέχει
την ασταξανθίνη, ένα καροτενοειδές, που
βελτιώνει σημαντικά την ελαστικότητα του
δέρματος, ενώ παράλληλα το προστατεύει
από τον σχηματισμό ραγάδων. Καλή πηγή
ω-3 λιπαρών είναι, επίσης, οι ξηροί καρποί,
όπως τα καρύδια, τα αμύγδαλα και ο λινα-
ρόσπορος, τα οποία είναι πλούσια όχι μόνο
σε λιπαρά, αλλά και σε βιταμίνη Ε, με απο-
τέλεσμα η κατανάλωσή τους να βοηθά στη
λείανση και την ενυδάτωση της επιδερμίδας,
ενώ απομακρύνουν και τις ελεύθερες ρίζες
και έτσι το δέρμα γίνεται πιο νεανικό και
λαμπερό. Από τα βρώσιμα φυτά η αντράκλα
και η γλιστρίδα είναι οι καλύτερες πηγές λι-
παρών, η τελευταία μάλιστα μπορεί να καλ-
λιεργηθεί πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε κήπο

ή ζαρντινιέρα. 
Ένα εξίσου σημαντικό θρεπτικό συ-

στατικό που θα πρέπει να περι-
λαμβάνεται σε ένα ισορροπη-

μένο διαιτολόγιο, λόγω του ότι βοηθά στο
μεταβολισμό του λίπους στο δέρμα, είναι η
βιοτίνη. Καλές πηγές βιοτίνης είναι τα λιπαρά
ψάρια, τα προϊόντα σόγιας, ο κρόκος αυγού,
τα αμύγδαλα, το αβοκάντο, η ντομάτα και
οι γλυκοπατάτα. Πιο συγκεκριμένα, το αβο-
κάντο είναι πλούσιο σε βιοτίνη, αλλά και πο-
λυακόρεστα λιπαρά οξέα. Έτσι βοηθά όχι
μόνο στην ενυδάτωση του δέρματος, αλλά
το κάνει και πιο «άθραυστο». Από την άλλη
ο κρόκος αυγών αναπλάθει τα κύτταρα και
προστατεύει από την καταστροφή που προ-
καλούν οι ελεύθερες ρίζες, ενώ βοηθά το
δέρμα ακόμα και από πιθανή αφυδάτωση. 
Τέλος, όσον αφορά την ενυδάτωση του ορ-
γανισμού και του δέρματος, σας προτείνουμε
αντί για παγωμένο καφέ τους καλοκαιρινούς
μήνες, να καταναλώνετε παγωμένο πράσινο
τσάι. 
Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε πολυφαι-
νόλες, το καθιστά αντιοξειδωτικό και αντι-
γηραντικό. Έχει την ιδιότητα να προστατεύει
το δέρμα από την καταστροφή που προκα-
λούν οι ελεύθερες ρίζες και να το κάνει να
φαίνεται νέο και λαμπερό. 

διατροφή Σάββατο 19 Ιουλίου 201448

Η ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με την καλή
πέψη, είναι το «κλειδί» για υγιές και λαμπερό δέρμα.
Βέβαια, ο ρόλος των διαιτητικών λιπών είναι εξίσου
σημαντικός για τη διατήρηση της καλής υγείας του
δέρματος. Πώς μπορείτε όμως να τις ενσωματώσετε
στη διατροφή σας;

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

Υλικά
85 κουτ. σούπας αλεσμένο καφέ
85 κουτ. σούπας κακάο σκόνη
89 κουτ. σούπας γιαούρτι
82 κουτ. σούπας χυμό λεμόνι

Εκτέλεση
Σε ένα μικρό μπολάκι ανα-
κατεύετε όλα τα υλικά. Το-
ποθετείτε τη μάσκα στο
ψυγείο για περίπου 30 λε-
πτά. Στη συνέχεια την
απλώνετε σε καθαρό δέρμα

(πρόσωπο ή σώμα). Την αφήνετε να δράσει,
για περίπου 30 λεπτά και την ξεβγάζετε με
χλιαρό νερό. 

Σπιτική μάσκα 
για λαμπερό δέρμα

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΗ ΚΥΤΤΑΡΑ

Πώς να αποκτήσετε λαμπερό δέρμα
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Εκτέλεση
Αφού πλύνετε καλά τα λαχανικά, τα στραγγίζετε,
τα ψιλοκόβετε και τα τοποθετείτε σε ένα βαθύ
σκεύος. Προσθέτετε τον ψιλοκομμένο άνηθο,
τα αυγά, τα πράσα, τα κρεμμύδια και ανακα-
τεύετε καλά. Πλάθετε τους σπανακοκεφτέδες
στο μέγεθος που επιθυμείτε και τους αλευ-
ρώνετε. 
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και
τηγανίζετε τους σπανακοκεφτέδες και από
τις δυο πλευρές. Τους τοποθετείτε πρώτα σε
απορροφητικό χαρτί, για να «τραβηχτεί»
το περιττό ελαιόλαδο και τους σερβί-
ρετε ζεστούς. 

Υλικά για 4 άτομα 
� 500 γρ. σπανάκι
� 200 γρ. σέσκουλα
� 1 ματσάκι άνηθο, 

ψιλοκομμένο
� 3 αυγά
� Ελαιόλαδο για 

τηγάνισμα
� Αλεύρι
� 2 πράσα
� 2 κρεμμύδια, 

ψιλοκομμένα
� Αλάτι
� Πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε μια κατσαρόλα τοποθετείτε το ψάρι και το αφή-
νετε να μαλακώσει και να βράσει καλά. Όταν ετοι-
μαστεί, αφαιρείτε τα κόκαλά του και με τα χέρια
σας το κόβετε σε μικρά κομμάτια. Σε μια δεύτερη
κατσαρόλα βράζετε τις πατάτες. Με ένα πιρούνι
«τσιμπάτε» στο κέντρο τους για να ελέγξετε αν
είναι έτοιμες και όταν είναι, τις βάζετε σε ένα πιάτο.
Τις αφήνετε να κρυώσουν ελαφρά και τις λιώνετε
ώστε να γίνουν πουρές. 
Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετείτε το ψάρι, τον
πουρέ πατάτας, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τα 

αυγά και τον ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνετε
και ανακατεύετε καλά τα υλικά με τα χέρια σας.
Ζυμώνετε το μείγμα με κινήσεις από κάτω προς
τα πάνω. Πλάθετε τους ψαροκεφτέδες ανάλογα
με το μέγεθος και το σχήμα που σας αρέσει και
τους αλευρώνετε. 
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και τηγανίζετε
τους ψαροκεφτέδες και από τις δυο πλευρές. Τους
αφήνετε πρώτα σε απορροφητικό χαρτί, για να
«τραβηχτεί» το περιττό ελαιόλαδο και τους
σερβίρετε ζεστούς. 

Συνταγές για κεφτέδες
Οι κεφτέδες είτε είναι
από κρέας είτε από
ψάρι ή λαχανικά, είναι
ένα ορεκτικό που όλοι
το απολαμβάνουν.
Ειδικά αν τους
συνδυάσετε με 
μια ελαφριά σως
γιαουρτιού
αναδεικνύεται η γεύση
του. Εμείς σας
προτείνουμε τέσσερις
εξαιρετικές συνταγές,
αλλά και τη
συνοδευτική σως για
ένα ακόμα πιο γευστικό
αποτέλεσμα. 

Εκτέλεση
Κόβετε το κοτόπουλο σε
μικρά κομματάκια και το
τοποθετείτε σε ένα βαθύ
σκεύος. Προσθέτετε το
αυγό, το ψιλοκομμένο
κρεμμύδι, το μαϊντανό, το
δυόσμο, τη φέτα και αλα-
τοπιπερώνετε. Ζυμώνετε
καλά το μείγμα κοτόπου-
λου. Πλάθετε μικρούς κο-
τοκεφτέδες στο σχήμα και
μέγεθος της επιθυμίας σας
και τους αλευρώνετε. 
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνετε
το ελαιόλαδο και τηγανί-
ζετε τους κοτοκεφτέδες
και από τις δυο πλευρές.
Τους τοποθετείτε πρώτα
σε απορροφητικό χαρτί,
για να «τραβηχτεί» το πε-
ριττό ελαιόλαδο και
τους σερβίρετε ζε-
στούς. 

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

Συνταγή 3

Υλικά 
� 500 γρ. ψάρι μπακαλιάρο
� 350 γρ. πατάτες
� 2 μεσαία κρεμμύδια
� 2 αυγά
� 1 ματσάκι άνηθο
� Λίγο αλεύρι (προτιμήστε

καλαμποκάλευρο)
� Ελαιόλαδο για το τηγάνι-

σμα (ή σησαμέλαιο)
� Αλάτι
� Πιπέρι

Συνταγή 1 Ψαροκεφτέδες
Συνταγή 2

Σπανακοκεφτέδες

Κοτοκεφτέδες

Υλικά (για 4 άτομα)
� 500 γρ. κοτόπουλο

ψητό ή βραστό
� 1 κρεμμύδι, ψιλο-

κομμένο
� 2 κουτ. σούπας μαϊν-

τανό, ψιλοκομμένο
� 2 κουτ. σούπας δυό-

σμο, ψιλοκομμένο
� 2 φλιτζ. τσαγιού 

φέτα, τριμμένη
� Ελαιόλαδο
� Λίγο αλεύρι
� 1 αυγό
� Αλάτι
� Πιπέρι

Υλικά
� 4 μεγάλες πατάτες, βρασμένες
� 3 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
� 500 γρ. τυρί φέτα, τριμμένη
� Λίγο άνηθο
� Αλάτι
� Πιπέρι
� Αλεύρι
� Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση
Σε ένα βαθύ σκεύος λιώνετε τις πατάτες,
ώστε να γίνουν πουρές. Προσθέτετε τα ψι-
λοκομμένα κρεμμύδια, τη φέτα, τον άνηθο
και αλατοπιπερώνετε. Ανακατεύετε καλά
το μείγμα. Πλάθετε τους πατατοκεφτέδες
στο μέγεθος που επιθυμείτε και τους αλευ-
ρώνετε. 
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και
τηγανίζετε τους πατατοκεφτέδες και από
τις δυο πλευρές. Τους τοποθετείτε πρώτα
σε απορροφητικό χαρτί, για να «τραβη-
χτεί» το περιττό ελαιόλαδο και τους
σερβίρετε ζεστούς. 

Συνταγή 4

Πατατοκεφτέδες



Η
πόλη της Σκιάθου,

ένα σύγχρονο πα-
ραθεριστικό κέν-
τρο με εξαιρετική

τουριστική υποδομή, είναι και
ο μοναδικός οικισμός του νη-
σιού. Τοποθετημένος στο νο-
τιοανατολικό άκρο του νησιού
σε έναν απάνεμο κόλπο που
χωρίζει στα δύο το νησί
Μπούρτζι, ο οικισμός είναι
σχετικά νέος αφού χτίστηκε
γύρω στα 1829-1830 στη θέση
της αντίστοιχης αρχαίας πόλης.
Σήμα κατατεθέν υπήρξε πάντα
το μεγάλο φυσικό της λιμάνι,
που ρύθμιζε τη ζωή της πόλης
κατά τα παλαιότερα όσο και
κατά τα νεότερα χρόνια. Σή-
μερα, αποτελεί κατεξοχήν κα-
ταφύγιο σκαφών αναψυχής,
κάτι που προσδίδει στο νησί

έναν έντονο κοσμοπολίτικο
χαρακτήρα. Περπατώντας
στον οικισμό, ο επισκέπτης
μαγεύεται από τους πλακό-
στρωτους πεζοδρόμους, τα
κατάλευκα σπίτια με τα κερα-
μίδια, το γραφικό λιμάνι που
το ασφαλίζουν τέσσερα κα-
ταπράσινα νησάκια και το πα-
νέμορφο Μπούρτζι.

Αξιοθέατα
8Το σπίτι του διάσημου συγ-
γραφέα Αλέξανδρου Παπα-
διαμάντη (ο οποίος τιμάται
στο νησί κάθε χρόνο, 2-3 Ια-
νουαρίου και 4 Μαρτίου), που
γεννήθηκε και έζησε εδώ.
8Το Μπούρτζι, το μικρό κα-
τάφυτο νησάκι με τα ερείπια
ενός βενετσιάνικου φρουρίου

και τα νεοκλασικά κτίρια του
παλαιού σχολείου, που στε-
γάζουν το Πολιτιστικό Κέντρο
Σκιάθου. Η μικρή αυτή χερ-
σόνησος, που χωρίζει στα δύο
το λιμάνι της Σκιάθου, ήταν
στο παρελθόν φρούριο, που
ιδρύθηκε από τους αδελφούς
Γκίζι, οι οποίοι κατέλαβαν τη
Σκιάθο το 1207. Ήταν περι-
τειχισμένο με επάλξεις και πο-
λεμίστρες, αλλά καταστρά-
φηκε το 1660, όταν κατέλαβε
το νησί ο Ενετός ναύαρχος
Φραγκίσκος Μοροζίνι. Σήμε-
ρα, το Μπούρτζι είναι ένας
πανέμορφος πευκόφυτος τό-
πος αναψυχής με μαγευτική
θέα στο πέλαγος. 
8Γύρω στα μέσα του 14ου αι-
ώνα, λόγω των συνεχών πει-

ρατικών επιδρομών, οι Σκιαθίτες
αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν την αρχαία πόλη Σκίαθο
και να ιδρύσουν την πόλη τους
στο Κάστρο, μια χερσόνησο
στο βόρειο τμήμα του νησιού,
η οποία ήταν φυσικό φρούριο.
Το Κάστρο αποτελεί σήμερα,
χάριν στην άγρια φυσική ομορ-
φιά του, μια εκπληκτική τοπο-
θεσία που σίγουρα αξίζει να
επισκεφθείτε!

Παραλίες
Το νησί στολίζουν πάνω από
60 εξαίσιες καταγάλανες πα-
ραλίες –μια υπέροχη κρυ-
στάλλινη αγκαλιά, την οποία
δεν θα μπορείτε εύκολα να
αποχωριστείτε:

8Η παραλία των Κουκουνα-
ριών, στο νοτιοδυτικό άκρο
της Σκιάθου –γνωστή και με
το όνομα «Χρυσή Άμμος», αφού
η άμμος της λάμπει ολόχρυση
κάτω από τον καλοκαιρινό
ήλιο– θεωρείται η τρίτη καλύ-
τερη της Μεσογείου. Εκτός από
τα καταγάλανα, πεντακάθαρα
νερά, η παραλία φημίζεται και
για το δάσος των Κουκουνα-
ριών που φτάνει σχεδόν μέχρι
τη θάλασσα, αλλά και τη λι-
μνοθάλασσα Στροφυλιά (που
βρίσκεται μέσα σε αυτό), ένα
σπάνιο υδροβιότοπο, ο οποίος
είναι σήμερα προστατευόμενη
περιοχή. Στις Κουκουναριές θα
βρείτε πλήθος καταλυμάτων
(και κάμπινγκ), καθώς και πολλές
ταβέρνες, ουζερί και καφετέριες,
ενώ σας δίνεται και η δυνατό-
τητα να ασχοληθείτε με τα θα-
λάσσια σπορ, να νοικιάσετε
σκάφος ή να παίξετε τένις σε
κάποιο από τα κοντινά ξενο-
δοχεία που έχουν αντίστοιχο
γήπεδο.
8Η Μεγάλη Άμμος, λίγο έξω
από την πόλη στο δρόμο προς
τις Κουκουναριές και οι Αχλα-
διές, είναι οργανωμένες πα-
ραλίες με πεντακάθαρα νερά
και γραφικά ουζερί.
8Η Μπανάνα (ή όρμος Κρασ-
σά) είναι μια υπέροχη πευκό-
φυτη παραλία, που προσελ-
κύει πολλούς νέους, αφού
τους προσφέρεται η δυνατό-
τητα να ασχοληθούν με θα-
λάσσια σπορ, ενώ διαθέτει
αρκετές ταβέρνες και καφε-
τέριες που διοργανώνουν κε-
φάτα πάρτι!

8Ακριβώς δίπλα βρίσκεται
η Μικρή Μπανάνα, που είναι
περισσότερο ερημική και ήρε-
μη (κάποτε προσέλκυε αυ-
στηρά γυμνιστές). Όπως και
η μεγάλη «αδερφή» της έτσι
και η Μικρή Μπανάνα χαρα-
κτηρίζεται για τα τιρκουάζ
αβαθή νερά της και για πεύκα
που την περιβάλλουν.
Αν, ωστόσο, αναζητάτε χαλα-
ρές στιγμές μακριά από τα
αδιάκριτα βλέμματα, οι ακρο-
γιαλιές στο δυτικό τμήμα του
νησιού προβάλλουν ιδανικές:
Μανδράκι, Ελιά, Άγκιστρος,
Μικρός και Μεγάλος Ασέληνος
με τιρκουάζ νερά και χρυσα-
φένια άμμο. 
Στον Ασέληνο μπορείτε να
φτάσετε οδικώς, διανύοντας
και ένα τμήμα χωματόδρομου,
ή με πλοιάριο.
8Στο βορειοανατολικό άκρο
του νησιού βρίσκεται η πα-
ραλία Λαλάρια, μία από της
ομορφότερες της Ελλάδας.
Ολόλευκοι, απόκρημνοι βρά-
χοι ορθώνονται επιβλητικοί
πάνω από τη θάλασσα και ο
άνεμος δημιουργεί από αυτά
εκατομμύρια χρόνια τώρα, τα
ολοστρόγγυλα, λευκά βότσα-
λα, τα λεγόμενα «λαλάρια»,
που καλύπτουν ολόκληρη την
παραλία. 
Η πασίγνωστη «Τρύπια Πέτρα»
στέκει πάντα εκεί, φρουρός.
Στα «Λαλάρια» μπορείτε να
φτάσετε μόνο μέσω θάλασσας
με βάρκες που αναχωρούν
καθημερινά από το λιμάνι της
Σκιάθου, όταν ο καιρός το επι-
τρέπει.
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Σκιάθος: Η κοσμοπολίτισσα των Σποράδων!

3Με ταχύπλοο ή συμβατικό πλοίο από
τα λιμάνια του Αγίου Κωνσταντίνου
(Στερεά Ελλάδα) και του Βόλου.

3Με συμβατικό πλοίο από το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης κατά τη θερινή
περίοδο.

3Αεροπορικώς από Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη

Πώς θα φτάσετε 

Οι λάτρεις της φύσης και της
πεζοπορίας μπορούν μέσα από

25 πεζοπορικές διαδρομές συνολικού
μήκους 197 χλμ. (με σηματοδο-
τημένα μονοπάτια διάρκειας 1 έως
6 ωρών) να ανακαλύψουν το παρ-
θένο φυσικό περιβάλλον του νησιού,
ειδυλλιακά σημεία, που προσφέρουν
υπέροχη πανοραμική θέα του
νησιού, αλλά και σημεία ιδανικά
για ξεκούραση ή πικνίκ. Η διαδρομή
Ασέληνος-Μονή Κουνίστρας-πα-
ραλία Μικρός Ασέληνος-παραλία
Αλυγαριές-παραλία Κεχριά είναι
από τις εντυπωσιακότερες του
νησιού, ενώ η διαδρομή Αγία Ελέ-
νη-Κρυφή Άμμος και Μανδράκι-
Ελιά-Άγκιστρο θα σας αποκαλύψει
εξαιρετικές παραλίες!

Για τους πιο… 
αθλητικούς τύπους

Καλωσορίσατε στην κοσμοπολίτισσα των Σποράδων, έναν από τους πιο ζωντανούς και νεανικούς
προορισμούς της Ελλάδας. Αν οι διακοπές σας θέλετε να περιλαμβάνουν βουτιές σε υπέροχες
παραλίες, βόλτες σε γραφικά σοκάκια, αλλά και έντονη νυχτερινή ζωή συνδυάζοντας έτσι ηρεμία,
γαλήνη και διασκέδαση, τότε η Σκιάθος είναι ο προορισμός που ψάχνατε!





Η
Fiat Group Automobiles

επέλεξε, επίσης, να είναι
«χρυσός χορηγός» της εκ-
δήλωσης, επαναβεβαι-

ώνοντας τη δέσμευσή της για τη βιώ-
σιμη κινητικότητα με τη συμβολή της
στη διάδοση της χρήσης του φυσικού
αερίου και την παρουσίαση των πιο
φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων
στη σύγχρονη αγορά για το ευρύ κοι-
νό. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα
αποτελούν τα τρία μοντέλα που ήταν
διαθέσιμα στην εκδήλωση για test
drive: τα Fiat Punto 1.4 Fire Natural
Power (70 ίπποι και 115 g/km CO2),
Doblò 1.4 T-Jet Natural Power (120
ίπποι και 134 g/km CO2) και Panda

0.9 TwinAir Turbo (80 ίπποι και 86
g/km CO2). 
Βραβευμένος ως «Best Green Engine
of the Year 2013» και διαθέσιμος, επί-
σης, στα μοντέλα Fiat 500L & 500L
Living, ο κινητήρας 0.9 TwinAir Turbo
συνδυάζει τις τεχνολογίες MultiAir,
υπερτροφοδότη και downsizing με
συγκεκριμένες τεχνολογίες καύσης
φυσικού αερίου. 
Σε σύγκριση με τη βενζινοκίνητη έκ-
δοση, ο επαναστατικός δικύλινδρος
κινητήρας διπλού καυσίμου περιλαμ-
βάνει συγκεκριμένα επιπλέον εξαρ-
τήματα του συστήματος καυσίμου.
Η τέλεια ενοποίηση όλων των συνι-
στωσών και η state-of-the-art τεχνο-
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Η Fiat Group Automobiles (FGA)
συμμετείχε στο «NGV Europe
International Show and Workshops»,
που διεξήχθη στις Βρυξέλλες από 7 έως
10 Ιουλίου. Στην πέμπτη πλέον έκδοσή
της, η εκδήλωση διοργανώθηκε από 
το NGVA Europe (Natural and bio Gas
Vehicles Association), μέλη του οποίου
είναι οι κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες.
Αποστολή του είναι να αναπτύξει μια
βιώσιμη και συμφέρουσα αγορά γι’ αυτόν
τον τύπο οχημάτων σε όλη την Ευρώπη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ       FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS

Η Fiat Group Automobiles Hellas παρουσίασε,
πριν από μερικές ημέρες, την έκτη γενιά του best-
seller της Fiat Professional, το νέο Fiat Ducato. 

Σε μία παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Met-
ropolitan Athens Hotel, στην Αθήνα, συνεργάτες
της Fiat Group από το επίσημο δίκτυο διανομής

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προϊοντικά χα-
ρακτηριστικά της νέας γενιάς του μοντέλου, που από το
1981 έχει πουλήσει παγκοσμίως περισσότερα από 2,6 εκα-
τομμύρια αυτοκίνητα. Το Fiat Ducato, μετά από 33 χρόνια
συνεχούς καινοτομίας, ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά
από τον ανταγωνισμό και η νέα του γενιά είναι εδώ για να
προσφέρει ακόμα περισσότερα, σε τομείς όπως η τεχνολογία
και η οικονομία. 
Στα πλαίσια της ενημέρωσης, που έγινε παρουσία του κ.
Paulo Carelli, διευθύνοντος συμβούλου της FGAH, η
εταιρεία είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον κ. Noriega
Alejandro, FCA Sales Manager Fiat Professional Europe,
ενώ μετά την παρουσίαση ακολούθησε κοκτέιλ, που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την ευγενική φιλοξενία της Ιταλικής
Πρεσβείας, στους κήπους της Πρεσβείας, όπου έλαβαν
χώρα και τα αποκαλυπτήρια του μοντέλου. 
Κατά την παρουσίαση, δόθηκε έμφαση σε εκείνα τα χα-
ρακτηριστικά του νέου Ducato, που το διαφοροποιούν
από το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς, καθώς και τον
ανταγωνισμό. Κατασκευάστηκε με γνώμονα και προτε-
ραιότητα την ποιότητα, την αξιοπιστία, τη μείωση του κό-
στους χρήσης και την υψηλή τεχνολογία. 
Ο κ. Carelli κατά την ομιλία του εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την ηγετική θέση που καταλαμβάνει το Fiat Ducato
στην ελληνική αγορά στην κατηγορία του και δήλωσε πε-
πεισμένος πως το νέο μοντέλο θα συνεχίσει να συμβάλει
σημαντικά στις πωλήσεις της Fiat Group Automobiles
Hellas, που από την ίδρυσή της, το 1989, έχει πουλήσει
περισσότερα από 500.000 οχήματα στους Έλληνες. 

Η Fiat Group Automobiles στο        

Παρουσίαση του νέου 
Fiat Ducato

Διαθέσιμες για test drive

ήταν οι εκδόσεις Natural

Power των Fiat Punto 

και Fiat Doblo Cargo, 

που εκπροσωπούν 

την ευρύτερη γκάμα 

διπλού καυσίμου

(βενζίνης/φυσικού

αερίου) προς πώληση 

στην Ευρώπη



λογία –όπως το σύστημα MultiAir και
του υπερσυμπιεστή– εγγυώνται μέγιστη
αξιοπιστία και διασφαλίζουν ότι η από-
δοση και ο χειρισμός παραμένουν τα
ίδια, όταν ο κινητήρας λειτουργεί με
μεθάνιο. 
Μέσα στο γεμάτο πρόγραμμα από work-
shops, συζητήσεις και συνέδρια, ξεχώ-
ρισαν οι συμμετοχές των Massimo Ferrera
(EMEA Powertrain Engineering, Research
& Technology – Alternative Fuels) και
Maurizio Consalvo (EMEA Product Plan-
ning, Head of 2020 project). Ο τελευταίος
έλαβε μέρος στο εργαστήριο «Successful
Policies», με βάση τη μακροχρόνια εμ-
πειρία της Fiat στην ιταλική και ευρω-
παϊκή αγορά αυτοκινήτων με φυσικό
αέριο, τονίζοντας τη σημασία μιας ολο-
κληρωμένης προσέγγισης, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ανάπτυξη αυτής της
τεχνολογίας, που είναι «κλειδί» για τη
βιώσιμη κινητικότητα. 
Αυτός παρέδωσε τη σκυτάλη στον Mas-
simo Ferrera, ο οποίος στο εργαστήρι
«Τεχνολογίες Οχημάτων και Κινητήρων»
επικεντρώθηκε στις τεχνολογικές εξε-
λίξεις από τη Fiat, που την έχουν φέρει
στην τρέχουσα ηγετική της θέση στον
τομέα αυτό, αλλά και τις μελλοντικές
τεχνολογίες –το βιομεθάνιο, για παρά-
δειγμα– μέσω των οποίων το φυσικό
αέριο θα φέρει περιβαλλοντικά οφέλη,
ανάλογα με εκείνα της τεχνολογίας που
βασίζεται στον ηλεκτρισμό από Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Εναλλακτικά καύσιμα
Στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων,
η Fiat θεωρεί ότι οι κινητήρες φυσικού
αερίου είναι τώρα η πλέον κατάλληλη
τεχνολογική επιλογή, που συμ-
βάλλει στη μείωση της ρύ-
πανσης στις αστικές
περιοχές και στον
περιορισμό των
εκπομπών
CO2. Οι κινη-

τήρες φυσικού αερίου ελαχιστοποιούν
τις πιο επιβλαβείς εκπομπές, όπως τα
σωματίδια (σχεδόν εκμηδενίζονται), το
οξείδιο του αζώτου και οι πιο δραστικοί
υδρογονάνθρακες, οι οποίοι προκαλούν
το σχηματισμό άλλων ρύπων. Δημιουρ-
γούν, επίσης, 23% λιγότερο CO2 σε σύγ-
κριση με τους κινητήρες βενζίνης. Ως
εκ τούτου, το φυσικό αέριο είναι το «κα-
θαρότερο» και φθηνότερο καύσιμο που
διατίθεται σήμερα και είναι, επίσης, μια
δυνητική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας
στην περίπτωση του βιομεθανίου. 
Για περισσότερα από 15 χρόνια, ο όμιλος
Fiat είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής
ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer)
οχημάτων φυσικού αερίου, με μία ευρεία
γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον οχη-
μάτων διπλού καυσίμου (βενζίνης/φυ-
σικού αερίου), η οποία εξυπηρετεί τις
ανάγκες ενός μεγάλου πελατειακού κοι-
νού, που περιλαμβάνει τους επαγγελ-
ματίες μεταφοράς αγαθών: από το 1997,
ο όμιλος έχει πουλήσει περίπου 600.000
επιβατηγά και επαγγελματικά οχήματα
Natural Power. 
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ΗToyota προσκάλεσε για μια ακόμη χρονιά
όλα τα παιδιά του κόσμου σε ένα υπέροχο
ταξίδι έμπνευσης και δημιουργίας πάνω

σε τέσσερις τροχούς, στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό
Ζωγραφικής Toyota για παιδιά, «Το αυτοκίνητο
των ονείρων σου – Your Dream Car». 
Η Toyota Ελλάς πραγματοποίησε πρόσφατα το
συγκεκριμένο διαγωνισμό και στη χώρα μας, προ-
τρέποντας τους μικρούς της φίλους, ηλικίας μέχρι
15 ετών, να μας οδηγήσουν με τη χαρούμενη
παλέτα τους, στα μονοπάτια της τέχνης των
ονείρων τους. 
Ο διαγωνισμός αυτός αποτέλεσε μία μοναδική
ευκαιρία, ώστε οι νέοι μας να αναδείξουν τις καλ-
λιτεχνικές τους ικανότητες, να ταξιδέψουν το τα-
λέντο τους πέρα από τα σύνορα της χώρας μας,
έχοντας ζήσει μία συναρπαστική και δημιουργική
εμπειρία. 
Στο πλαίσιο του ελληνικού διαγωνισμού, που
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τα παιδιά
υπέβαλαν τις ιδέες τους μέσα από πραγματικά
αξιέπαινα έργα ζωγραφικής, είτε κατά την επίσκεψή
τους στις εκθέσεις των εξουσιοδοτημένων εμπόρων
της Toyota σε όλη την Ελλάδα είτε στέλνοντάς τα
στην εταιρεία. 
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρό-
σφατα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Toyota Ελλάς βράβευσε τα παιδιά που δια-
κρίθηκαν στον ελληνικό διαγωνισμό. Πιο συγκε-
κριμένα, οι ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων
είχαν χωριστεί, όπως όριζαν οι όροι του διαγω-
νισμού, σε τρεις κατηγορίες: κάτω των 8 ετών, 8
έως 12 ετών και 13 έως 15 ετών. Έτσι, με βάση
τους όρους του διαγωνισμού, επιλέχθηκαν τα 3
καλύτερα έργα από κάθε ηλικιακό group (συνολικά
9 έργα), τα οποία είναι: 

Κατηγορία κάτω των 8 ετών
1ο βραβείο – Θεόφιλος Στεφανίδης
2ο βραβείο – Αθηνά Αναστασοπούλου
3ο βραβείο – Δημήτριος Νάκος

Κατηγορία 8 έως 12 ετών
1ο βραβείο – Αλέξανδρος Κουτσιούμπας
2ο βραβείο – Ιωάννης-Ιάσονας Σιμονέτης
3ο βραβείο – Χρυσάνθη Πουλτουρτζίδου

Κατηγορία 13 έως 15 ετών
1ο βραβείο – Ισαάκ Ταραμπουλούς
2ο βραβείο – Δανάη-Ειρήνη Θεοδωροπούλου
3ο βραβείο – Μαγδαληνή Βαρβαρή

Οι νικητές του ελληνικού διαγωνισμού θα λάβουν
μέρος στον παγκόσμιο, με τη συμμετοχή των
υπόλοιπων 94 χωρών. Οι νικητές (χρυσός, αργυρός,
χάλκινος) του παγκόσμιου διαγωνισμού, οι οποίοι
θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, συνο-
δευόμενοι από έναν εκ των γονέων ή έναν εκ
των νομίμων κηδεμόνων τους, θα κερδίσουν ένα
ταξίδι στην Ιαπωνία και θα συμμετέχουν στην
τελική απονομή βράβευσης, τον Αύγουστο.

           πέμπτο «NGVA Europe»

Το αυτοκίνητο των… παιδικών ονείρων!

Από το 1997 έως σήμερα, 

η Fiat έχει πουλήσει 

πάνω από 600.000 επιβατηγά

και επαγγελματικά

αυτοκίνητα Natural Power
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Σε μία ανεξάρτητη αξιολόγηση
που διενεργήθηκε στο Culi-

nary Institute of America, από
πάνελ αποτελούμενο από περισ-
σότερους από 40 ειδικούς και
σπουδαστές γαστρονομίας, η
φρέσκια ελληνική τσιπούρα και
το λαβράκι Σελόντα έλαβαν υψη-
λότερο συνολικό βαθμό σε ποι-
ότητα και γεύση συγκριτικά με
αντίστοιχη τούρκικη τσιπούρα
και λαβράκι. Το συνολικό σκορ
ποιότητας προέκυψε κατόπιν
αξιολόγησης από κάθε μέλος του
πάνελ, της συνολικής εμφάνισης,
του χρώματος, της σκληρότητας,
των βραγχίων και της ολικής φρε-

σκάδας των ωμών ολόκληρων
ψαριών, ενώ το συνολικό σκορ
γεύσης ήταν το αποτέλεσμα της
εκτίμησης των ιδίων κριτών, κα-
τόπιν τυφλής γευστικής δοκιμής
για τη συνολική γεύση, το flakiness
(συμπαγής αποκοπή), το άρωμα,
την υφή και τη συνολική αρέσκεια
του λαβρακιού και της τσιπούρας
Σελόντα σε σύγκριση με το αν-

τίστοιχο τούρκικο λαβράκι και
την τσιπούρα.
Ο κ. Γιάννης Στεφανής, διευθύνων
σύμβουλος της Σελόντα, δήλωσε:
«Τα αποτελέσματα του τεστ που
διενεργήθηκε από το Culinary
Institute of America είναι ένα
εξαιρετικό κίνητρο για τη συνέχιση
των καθημερινών μας προσπα-
θειών να προμηθεύουμε τους
πελάτες μας παγκοσμίως σταθερά
με ένα προϊόν ανώτερης ποιότη-
τας. Άλλωστε, επαληθεύεται το
slogan του εταιρικού φυλλαδίου
της Σελόντα – φρέσκια ελληνική
τσιπούρα και λαβράκι: ανώτερη
ποιότητα και διάρκεια ζωής». 

ΗBLUE island beer απέκτησε το δικό της
προορισμό διασκέδασης και απόλαυσης

στο νέο BLUE island Beach Club στο Σχοινιά.
Το νέο καλοκαιρινό hot spot άνοιξε τις πόρτες
του με μια μοναδική συναυλία των Onirama
και γεύση από ελληνικό καλοκαίρι με την
αγαπημένη BLUE island beer.
Μέσα σε μια βραδιά με υπέροχες καλοκαιρινές
μελωδίες, κέφι, ρυθμό και άφθονη μπύρα
BLUE island, τo νέο BLUE island Beach Club
ξεκίνησε τη λειτουργία του στην καρδιά του
καλοκαιριού, με την υπόσχεση να αλλάξει το
καλοκαιρινό τοπίο στην ακτή του Σχοινιά. Σε
ένα χαρούμενο και μοντέρνο χώρο πάνω στη
θάλασσα, η Αττική αποκτά το δικό της νησί,
όπου η διασκέδαση και η δροσιά αποτελούν
τον τελικό προορισμό από το πρωί έως το
βράδυ. 
Η BLUE island αποτελεί την πρώτη ελληνική,
καλοκαιρινή μπύρα, η οποία με κεντρικό μή-
νυμα «Destination Fun», υπόσχεται να μας
χαρίσει μια μοναδική γευστική εμπειρία!
Φτιαγμένη από παραδοσιακή κριθαρένια
βύνη, μαγιά και αρωματικό λυκίσκο, προσφέρει
γεύση υψηλής ποιότητας σε μοντέρνα συ-
σκευασία για ένα 100% ελληνικό προϊόν. 

Το δυναμικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου κα-
ταστημάτων Public συνεχίζεται και το 2014 με

8 νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα
εγκαινιάστηκε ένα ακόμη κατάστημα στην Αττική,
στην περιοχή της Καλλιθέας, ανεβάζοντας τον
αριθμό των καταστημάτων Public σε 46! 
Διαθέτοντας την πληρέστερη γκάμα προϊόντων
τεχνολογίας, περισσότερες από 100 συσκευές
tablets και smartphones live για δοκιμή από τον
τελικό καταναλωτή μια ευρεία συλλογή τίτλων ga-
ming, βιβλίων, CD, DVD και παιδικών παιχνιδιών
και μια πλούσια ατζέντα εκδηλώσεων, το Public
Καλλιθέας αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον
του κοινού και να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος
για την περιοχή. Το νέο κατάστημα βρίσκεται στον
πιο εμπορικό δρόμο της Καλλιθέας (Ελευθερίου
Βενιζέλου- πρώην Θησέως) πλησίον της Πλατείας
Δαβάκη. Από την αρχή του 2014, τα Public άνοιξαν

τις πόρτες τους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας
και πιο συγκεκριμένα: στην καρδιά της Αλεξαν-
δρούπολης, του Πύργου, της Χαλκίδας, της Δράμας,
των Σερρών, της Λάρισας και των Τρικάλων. Η επέ-
κταση του δικτύου φέρνει τα Public σε κάθε μικρή
και μεγάλη πόλη στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως
στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας. 

Νέο κατάστημα Public στην Καλλιθέα!

Κερδίστε μόνο στην
Τo Σάββατο 26

20 μηχανήματα υψηλής πίεσης
( KARCHER K2 basic)

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/ΠΙΕΣΤΙΚΑ

www.paragogi.net
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Oλοι ετοιμαζόμαστε για διακοπές,
ένα απαραίτητο διάλειμμα που

το έχουμε μεγάλη ανάγκη για να γε-
μίσουμε τις μπαταρίες μας. Φτιάχνουμε

βαλίτσες, νεσεσέρ και τσάντες.
Βάζουμε μέσα μαγιό, ελαφριά

ρούχα, καλλυντικά, αντη-
λιακά, είδη προσωπικής υγι-
εινής και πάνω απ’ όλα δεν
ξεχνάμε να πάρουμε μαζί
μας το αυθεντικό πόσιμο
κολλαγόνο, χωρίς προσμί-
ξεις, Collagen Pro Active.
Το Collagen Pro Active είναι

το απαραίτητο στοιχείο της βαλίτσας
και φυσικά των διακοπών μας. Ο ήλιος,
η θάλασσα, το αλάτι, τα σπορ στην
παραλία και τα ξενύχτια ταλαιπωρούν
ιδιαίτερα τον οργανισμό μας, το δέρμα,
τα νύχια και τα μαλλιά μας. 
Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε μια
πρόσθετη προστασία και μια ιδιαίτερη
ενίσχυση της επιδερμίδας. Το Collagen
Pro Active μας τα προσφέρει. Ενισχύει
τον οργανισμό μας, τονώνει την ενέρ-
γειά μας, μας προστατεύει από τραυ-
ματισμούς και ταυτόχρονα αποτελεί
την καλύτερη ασπίδα προστασίας για
το δέρμα, τα νύχια και τα μαλλιά. 
Με το Collagen Pro Active μπορούμε
να απολαύσουμε το υπέροχο καλοκαίρι,
να χαιρόμαστε τις πιο όμορφες στιγμές
του, να προστατεύουμε τον οργανισμό
μας και να είμαστε πανέτοιμοι για το
φθινόπωρο. 

BLUE Island Beach Club 
στο Σχοινιά

Ιουλίου

Collagen Pro Active: 
Το must της βαλίτσας

των διακοπών!

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
των 100 €

για αγορές 
από την 

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 15/09/2014

Σημαντική διάκριση για την ελληνική τσιπούρα και το λαβράκι Σελόντα 
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων

Η
«Νασιοναλμάνσαφτ», με

τις εκπληκτικές της εμ-
φανίσεις, εντυπωσίασε
όσο καμία άλλη στο

Μουντιάλ που μόλις τελείωσε, καθώς
ήταν η μόνη που κατά διαστήματα
έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο,
χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές. Άλ-
λωστε, ποιός μπορεί να ξεχάσει την
ιστορική νίκη με 7-1 απέναντι στη
διοργανώτρια Βραζιλία; Ίσως το συγ-
κεκριμένο παιχνίδι να μην ξεχαστεί
ποτέ, αφού σίγουρα έχει γραφτεί
ανεξίτηλα στο μυαλό όλων μας ως
η πιο ταπεινωτική στιγμή της «Σε-
λεσάο» και αντικειμενικά είναι η πιο
χαρακτηριστική στιγμή του 20ού
Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Παρόλα αυτά, στο τουρνουά που
διεξήχθη στη Βραζιλία, δεν κυριάρ-
χησαν μόνο οι Γερμανοί, αλλά εντυ-

πωσίασαν και άλλες ομάδες, όπως
η Αργεντινή και η Ολλανδία, που
έφτασαν ως τον τελικό και ημιτελικό,
αντίστοιχα. Η «Αλμπισελέστε» λίγο
έλειψε να επιστρέψει στην κορυφή
του κόσμου, αλλά τελικά το γκολ του
Μάριο Γκέτσε στο 117’ έκανε τα
όνειρα του Μέσι και της παρέας του
στάχτες και οδήγησε του Γερμανούς
στον έβδομο ουρανό. Από την άλλη
οι «Οράνιε», με στυλοβάτη τον εκ-
πληκτικό Άριεν Ρόμπεν, προσπάθη-
σαν όσο κανείς άλλος να βγάλουν
από πάνω τους τη «ρετσινιά» της
βασίλισσας χωρίς στέμμα, αλλά τελικά
αρκέστηκαν στην τρίτη θέση. 
Έκπληξη μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί
και η πρόκριση της εθνικής ομάδας
της Ελλάδας, για πρώτη φορά στην
ιστορία της, στη φάση των «16». Η
γαλανόλευκη έφτασε πολύ κοντά

στο θαύμα των προημιτελικών, ωστό-
σο ο τερματοφύλακας της Κόστα
Ρίκα, Κέιλορ Νάβας, είχε άλλη άποψη
και με πολύ καλή παρουσία στην
ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι
έστειλε την ομάδα του στα προημι-
τελικά της διοργάνωσης. 

Αρνητικές εκπλήξεις
Η μεγαλύτερη έκπληξη, πάντως, και
μάλιστα αρνητική, ήταν σίγουρα η
κάκιστη εικόνα που παρουσίασε η
πρώην –πλέον– παγκόσμια πρωτα-
θλήτρια Ισπανία, η οποία χωρίς πλάνο
και με ανάπτυξη αρκετά ξεπερασμένη
πίστεψε ότι το έργο της θα είναι ανά-
λογο του 2010 και γι’ αυτό το λόγο

το πλήρωσε ακριβά, καθώς αποκλεί-
στηκε αρκετά νωρίς, γνωρίζοντας,
μάλιστα, ταπεινωτική ήττα με 5-1
από την Ολλανδία την πρώτη αγω-
νιστική. 
Μεγάλες ομάδες και παραδοσιακές
δυνάμεις γύρισαν στις χώρες τους
νωρίς, όπως η Ιταλία των τεσσάρων
Κυπέλλων και η Αγγλία, που τελικά
φαίνεται να αποδέχεται τον τίτλο
του «loser» που της έχει αποδοθεί. 

«Καινοτομίες»
Εντύπωση προκαλούν, επίσης, οι αλ-
λαγές που έφεραν στη ζωή μας το
σπρέι, αλλά και το λεγόμενο «goal
line technology», που τα επόμενα

χρόνια θα αποτελούν συνήθειες και
«ασφάλεια», τόσο για τους διαιτητές,
όσο και για τους θεατές που επιθυ-
μούν τη σωστή διεξαγωγή των αγώ-
νων. 
Συνοψίζοντας, το Μουντιάλ της Βρα-
ζιλίας ίσως ήταν ένα από τα πιο θε-
αματικά της ιστορίας και σε κάθε πε-
ρίπτωση ήταν το πιο παραγωγικό,
αφού συνολικά οι τερματοφύλακες
μάζεψαν την μπάλα από τα δίχτυα
τους 171 φορές. Κι αν το φινάλε
άφησε σε πολλούς πικρή γεύση στο
στόμα, παρόλα αυτά είναι σίγουρο
πως το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια
της καλύτερης ομάδας και αυτό είναι
που μετρά…

ΤΙ ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

Και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί…
Το αναμενόμενο… κάζο των Ευρωπαίων, λόγω του εξαντλητικού
προγράμματος της χειμερινής περιόδου, επιβεβαιώθηκε 
στα γήπεδα της Βραζιλίας για όλους πλην της πανάξιας Παγκόσμιας
Πρωταθλήτριας Γερμανίας. Από κοντά, τις εντυπώσεις έκλεψαν
χώρες-αουτσάιντερ, όπως η Ελλάδα και η Κόστα Ρίκα, οι οποίες
ευνοήθηκαν από την μη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών τους 
στις μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις. 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΟ: Τί δείχνουν τα σημάδια
ΟΠαναθηναϊκός ολοκλήρωσε

το βασικό στάδιο της προ-
ετοιμασίας του στην Πολωνία, αφή-
νοντας σε όλους ερωτήματα σχε-
τικά με την ετοιμότητα της ομάδας.
Τα προκριματικά του Τσάμπιονς
Λιγκ είναι κοντά, αλλά σε καμία
περίπτωση το «τριφύλλι» δεν έχει
πείσει με την παρουσία του πως
μπορεί να αντεπεξέλθει στις προσ-
δοκίες της διοίκησης και των φι-
λάθλων του. 
Αυτό, άλλωστε, φάνηκε από τα
δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε
με αντιπάλους που αγωνίζονται

στο πολωνικό πρωτάθλημα. 
Στο πρώτο παιχνίδι, με την Άκρα
Γκντίνια, οι «πράσινοι» μπορεί να
πήραν τη νίκη με 1-0 και ο Γιάννης
Αναστασίου να έδωσε ευκαιρίες
σε αρκετά νέα παιδιά, αλλά η εικόνα
ήταν αρκετά κακή. Κάτι ανάλογο
έγινε και στην απρόσμενη ήττα
από τη Λέγκια Γκντανσκ, στο δεύ-
τερο φιλικό, με 4-0. Εκεί ο τεχνικός
του Παναθηναϊκού άρχισε τον αγώ-
να με τους βασικούς του και στο
δεύτερο μέρος έκανε κάποιες αλ-
λαγές, που τελικά ήταν και η κα-
ταστροφή του, καθώς δέχθηκε

τέσσερα τέρματα σε μικρό χρονικό
διάστημα. 
Με λίγα λόγια, οι Κυπελλούχοι δεν
έχουν το βάθος που απαιτεί ο πρω-
ταθλητισμός, αλλά και οι ευρω-
παϊκές διοργανώσεις και χρειάζον-
ται επειγόντως ενίσχυση στην αμυν-
τική τους γραμμή, αλλά και στη
θέση του τερματοφύλακα. Σίγουρα
δεν μπορεί να κριθεί μια ομάδα
από δύο φιλικούς αγώνες που έδω-
σε με υποδεέστερες ομάδες, αλλά
όπως λένε, η αρχή είναι το ήμισυ
του παντός…

Α.Α.
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

> 12

Χ.Α.: ΓΙΑΤΙ ΟΙ

ΞΕΝΟΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Αποσταθεροποίηση

λόγω πολιτικού ρίσκου

φοβάται η HSBC, «ακριβό

το Χ.Α.»λέει η Saxo 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΗΠΑ,

ΣΧΕ∆ΟΝ ΦΙΛΟΙ…

Μπορούν οι
αποκαλύψεις για

κατασκοπεία να βάλουν

σε δοκιµασία τις σχέσεις

των δύο χωρών; > 10

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

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Αύγουστο θα είναι έτοιµος 

ο εξωδικαστικός µηχανισµός 

για τις υπερχρεωµένες

>8-9

ΠΩΣ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

�Κυβέρνηση και Τρόικα

αναζητούν λύση-πακέτο

για τις οφειλές ιδιωτών 

και επιχειρήσεων

� Έρχεται εξάµηνη

φοροκαταιγίδα 10 δισ.

ευρώ – Ποιό είναι το

χρονοδιάγραµµα για

πληρωµή των φόρων 

> 4

ΒΛΕΠΟΥΝ… ΦΩΣ

ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 

Οι προσδοκίες για

αύξηση των εξαγωγών

ενισχύουν την αισιοδοξία

των επιχειρήσεων > 5

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ∆ΕΘ

� Η κυβέρνηση επενδύει στην

«ατζέντα» Γιούνκερ και αναζητά

πολιτική συµφωνία µε Βρυξέλλες,

Βερολίνο και Ουάσινγκτον

� Σαµαράς και Βενιζέλος 

θέλουν να µεταβάλουν όρους 

του προγράµµατος, χωρίς να

ρισκάρουν ανατροπή του

ΤΟ ∆ΝΤ ΦΕΥΓΕΙ

Ο EFSF ΕΡΧΕΤΑΙ 

> 3

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 84 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 19.7.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Πώς θα ρυθμίζονται τα

χρέη των νοικοκυριών

3 Τελειώνει ο χρόνος 
για τις υπερχρεωμένες
επιχειρήσεις

Μείωση στα τιμολόγια
ΟΣΔΕ για τους αγρότες
Στη μείωση των τιμολογίων με τα
ποσά που καταβάλλουν οι αγρότες
για τη διεκπεραίωση των φετινών δη-
λώσεων ΟΣΔΕ κοινοτικών ενισχύσεων
και επιδοτήσεων, οδήγησε παρέμβαση
της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.

νεο προγραμμα αγροτικησ αναπτυξησ 2014-2020

Ήρθε το τέλος της
τευτλοκαλλιέργειας
Την τύχη που είχε ο καπνός στα μέσα
της δεκαετίας του 2000, εκτιμάται ότι
θα έχει η παραγωγή τεύτλων στην
Ελλάδα, μετά το κλείσιμο ακόμα δύο
ζαχαρουργείων.

4,2 δισ. για νέους αγρότες

Καστοριά: Καταστροφές 
από τις... καρακάξες! 
Τεράστια προβλήματα δημιουργεί η
εξάπλωση επιβλαβών πτηνών στην
Καστοριά, όπου προκαλούν μεγάλες
ζημίες στις καλλιέργειες φρούτων και
κηπευτικών, τα οποία στο σύνολό
τους είναι προς εξαγωγή. 

Tο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ, κατέθεσε, έπειτα από
μαραθώνιες διαβουλεύσεις, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην πρόταση αναφέρεται
ότι τη νέα προγραμματική περίοδο για το πρόγραμμα
των Νέων Αγροτών οι επιδοτήσεις θα φθάνουν τα

50.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα. Επίσης,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρηματοδότηση για «start
up» επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, ενώ
προβλέπονται ενισχύσεις έως 3.000 ευρώ για εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας, αλλά και ενισχύσεις έως και
100.000 ευρώ για Ομάδες Παραγωγών. 

Αγώνας δρόμου για 
τα ελληνικά ροδάκινα
Τη δέσμευση του Επιτρόπου Γεωργίας
της Ε.Ε., ότι θα αξιοποιηθούν όλες οι
δυνατότητες για την αντιμετώπιση
της κρίσης στην αγορά ροδάκινου,
απέσπασε ο Γ. Καρασμάνης.

σελ. 8

σελ. 12-13

«Κουβαρντάδες»
1,3 δισ. ευρώ!
Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχει ορι-
στικοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο η πληρωμή από τη χώρα
μας πάνω από 710 εκατ. ευρώ, για
«αβλεψίες» προηγούμενων πολιτικών
ηγεσιών του ΥπΑΑΤ. 

Τοπικά προϊόντα με βάση τα
φρούτα της περιοχής παράγει ο
Γυναικείος Αγροτουριστικός Συ-
νεταιρισμός Ιωλκού, που το φετινό
καλοκαίρι τον βρίσκει με… ανοιγ-
μένες δουλειές.

Φεύγει για Ρωσία 
«το Ρόδι» 

σελ. 11

σελ. 18

και ομάδες παραγωγών

Κερδίζουν έδαφος τα αρωματικά φυτά σελ. 19

σελ. 4

σελ. 6

σελ. 14

10 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΤΩΝ 100 €

ΠΛΥΣΤΙΚΑ/
ΠΙΕΣΤΙΚΑ

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές
σελίδες της εφημερίδας

20για αγορές 
από την 
ΜΕΧΡΙ 15/9
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